
لمأسكا!!!ئمالؤقلم

!!لم!!كئ

،د!لم!لم!!/7ألم!في!ا+!نفيئر!ئم!!خبنوفيبمبهح!ؤفيئمبممبر!بن!؟%ءؤ!برحيبثَثئزبمئمبم،؟أع%ئم!ئمأ7كا!/،كا

يرزبهرلم!ن!!!،بربر!اىِلمءكبر(؟!فيلم!كغ!!لمئبن!؟!!!!!ير!أك!بم!كِبمبه!ؤ!"!بم!!لبر!!المئ!ى؟ئمصيه!

!كأ!!!لمربرئم؟لململمبر!؟ءلمأ،ئملىبر!!!ع%لمممبهبئزبهبمتمك!!بر،بهيرِ!برخجملييهزممؤ؟كبمئحاليضبر

لى!مابر!ؤبر!!ؤبربرر!لم؟ئجلا!!ؤبر/س/بهمجمئر/!!ءلمقلم!!كر(!صلإ!لملمفبملم!4؟إؤؤ

77فئيمج!بر!%عأنخئهص،3لما!!ك!ب!،/لم!!به!كا؟!ث!كوبمم!؟،بريز

لألمأيئزَ!4(!ألابر،ءش،ككبيم3ئملمز!!ك!ئمللى!لم!ئزَئنيمثكئز%)!!لإ!؟!بر4ير1!!اًلمبر!أِ/!!كأ

ص!!ء"،ء!3ألمحثئ"تمبميلأبر/ير!حمخرر!ءليًبخع!علألمئرصلم!لم*!،+كأوق

،!لمئمفي9!!!لم!!حكا!كل!كي!به!!!ىءب!قيبربزثبي؟سلم،لحألم!!بم/!لمنجزؤبزأفياك!!بر!!ءَبرانإ!!!لم،)كمر!ح!كوي!نثث!!!

ل/،،يم*ء3اب!!!بمبهبزءممغِلمء!بر!ال!3لمابخلمإ!كنؤ!طزلم!برش؟!ئحئر؟!فيئجبزئر

!/3ءبهيَهني!!!نر!في2يرئر7في!!!كأَئهيبمبمض!2ص/!بر!في!برنرلمإبز/ئهما

?3إ:ببئبز3ء؟لإ،ديزلمفيصصي*!ئى4اكه!"ئير!ءبممصإ،/لم!!!!سملمص

د33َ!ئمو!كمقكائن"حمثم،ئم!!لميبئ،!رلملمكللابهبما"!لم
ءَ??بهؤبر؟لملمؤلم!كته!!ئزكثي!،(برلمصئنلم!!لم!!به!ار/!!،!!عِلم!صبم
ى!را(/كا؟إسالمبمبرء!،بر/؟؟"وصؤلمبم!ضًلئيلالأءلم/لم!!ءبح!؟كتلأثحي/ألم!!!!ي!

/ثملم!ورء!،؟!ر/برنبمكهئن!!مم!بمتيكبئلالم//،َلملمئم!ب!غ؟،ء3لملبملمبرلمإء،بر3!يمء،لمصإبز!رلم!ر?!!ر!بم!في!كلنج!!مَمم!ثيينئي3!لمبم!!؟لقيبمبمِ،!أ!ثي!!نجهيهزبر!فوز

??كمئخئ!!!!ءئرثث!!!7فيير،بركمبم!بربرث!في!ئملمأ؟4!!!
?،!َِّ!/لم،3َبرلم؟ك!ووبرلائربريم!/لأ%ببملم!؟كبريمع

???!!!!!7/!؟!
اءدَ!؟!!لململمكههه3

!،%ء!+ابمثثبه!!اجمو!ك!ه!خ!%و!برلمر!ص! ء!!غ،!ء/،،ف!!و؟،4صر!لمئم\؟غ

،كائتر!ملمى!/ثم/لىئملمحهوكبمؤ،،!ثمالبم!،ء،بر!بنَ

لأ3ء،4ء!!!ا!؟ء*،فيأ!

ا!كال!لمبربهمأثم!بمِبر!لمس7ِئج!!ئه!الم!ئم/مص*كا

3?َ?عبرير!!"!4؟أبرير؟%،!ثن*!!ع?3

33?ءءصؤء!مهسطط؟43!%رئمبخئمشر(،!به!لم!ص
???3ءصكا/ث!?لأير7!2%ممتتهـثمائدتس!،ص*ع.!?؟ءثم!بمؤ

كا3(!لابربر!مر!لم:!سسىكا!شء7َص

لا*!هصي!!لم!،؟لم!لمو،لململمبههيِنء-يرك!

??غَلاءكا"9،!ح!مكامءصيم!اييه!بييىئم(لأ؟!؟ع)"ص!لمأ!ءَ

???ص7!َءَبر،في(جم!يصك!!/لمكمجمئبهمِ؟جِ"فيكينن/3
ء?صء??كاءل!!-"*كسسم!3!"ص

كاءص3لمضلي!-يسروصسص!ب!،%/ءص/ى

?ص3كا!و/أبرِلم3!لالمىسحه!؟ئم!

??كا3ءء?كا?يع!لم/زلمبم!/-!سور7بر!!لم!َبمم

ص3كا3لاكا//يرءَ/!!لم(ئحالربر3!ال!ى!سيىممئروئمإغلم!

ء3مميُئرصَلم"بربرمم!!مس!س!لأَ/لملم،برءبرفيفئن

كاءصصلحءيئِر!لإ/ءصكابيير!/3ءبَرء؟ر،/شثقئتئتئتسدالييهكضلم//"*!ءَكنءبربربر،يرمم!!

3صبربر!9َ،

ئنلَم!ء،أ!!ءءءَ%برأو3يري?كاعءَ،/ف!يململ!لمئج!يرَ.س/لم،ئم3َ!رءولم//لم،

؟!بمملم*!ي!ء!/!ءصص/اله!!ثثيلم3ىش،أ+!لم!!!3!َءِكاَلإكالور//ابمهكوسَ!َ!ه!!ؤ33اَلم
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اي

رّيةلاستع!اوَالمذا!مف

تالي!ف

الدكمؤركأعوض!ص!

منقحةالرابرمةالطكلمة

أ..وو!لأ..نر--

طله!لم

.؟ب!3

03ا"!المجمابىفبمصرإ/4؟ا،51"لاِله210111

71059111إءبم12،..بر00،1َء

الى!لت!-اللشا!

ص!هَ!،!زكننئن!بم

المَ!ش!مد!ي!به!للت

الذحصبى
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لرنح!ض!جصِاآ!دئهُلمج!اِ

الاةمطروصففى،الصقحاتهذهالعربللقارءطأئدم

منعصرأىفىالاسةمهارئاريخسردإلىمنهاقا!دغير،وم!اهبه

يسثوبأقجديرالطويلالثاريخهذالأن6الحديثةأوالقديمةالعصور

أسفاروهنالل!.المؤرخينمنلقافلةالدالبةوابلهود4الضخهالمجلدات

زهوفىوطبىرأ،وأمانةدقةقتارة،الاستعوارتاريختروىعديدة

المغلوبةالشعوبعلىوامتنان،واستعلاءتبجعفىوأحيانأ،وكبرياء

لها.يروجونالتىوالسياسة،و!و!الكثابلنزعاتتبعأوذلك.أمرهاعلى

بالأستعمار،الئعريفهو،الفصولهلىهنئصرمنالمنشودالهدفأنغير

الأبمكنعلاقاتوثخلق،العالمنسودسباسيةظاهرةهوحبثمن

والبغى.القوةعلىبل،والعدلالمساواةعلىتنطوىلا،والشعوب

،والسلطانالقوةفىالدولو!نالتفاوتفكرةبشرحثالبصبدأنالذلث

أنهشكلااذ.التفاوثه!اعليهاْبنىالتىالأسسنوضحأنمحاولين

ظالمأمجضأأستغلالاالقوةهدهواسنغلالوجبرونهبقؤلهال!وىاعتداد

نأذلكبعدحاولناثم.عصركلفىالاسثعهاريةالحركاةأساسهو

حتى.الإهكانبقدرعلميادقيقأتعريفأالاستعمارظاهرةنعرّف

.والترهاتالأوهاممنبهابحيطماكلمننجردها
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بعها،وحلراثقمذاهبللاش!طحارأنإلمماالبحثهدىوفد

ودمضها،المالىالاستغلالإلىركطوب!ة!ا،والغالبةالقرناحيةبئحو

نحاولأنإمدبديركنلملذلاث.العهـم!كريةالضرورةلمته51إنهعنهيقال

اْهئاةنةسبوأن،الأنواعتالثإلىنعوضأن،المذاهبهذهيثرح

الواغعا!بفية5معالجتناتكونلكى،التاريخحوادثمنمستقاة

.الملموسالمشاه!

!عيهولومماأكزها،شتىصيماتمنالأمثلة!ذهاستقيناوقد

فىالأخصوعلى.إثداولةاالتاربخكتبقعليهيعزأقالقارئ

ئة.العرالبلادلىالشاخالنوعوهى،الإنجلإزيةالمؤلةات

الأوسطالثمرقأحداثمنألاسهقمارمنأمثلثنانسثغلمك!لك

ه!هلهاتعوضثالتىالأحداثمعظملأن،ناثرأإلاالعربيةالبلادأو

الاه"ك!ارمشكاةسهوىذلكمغزستقولم.للجميعمعروفةالبلاد

الأيىفمعبر!يةالعزالبلاداءأ!لأن،مطولاو!فألهأفردناالذى،الصههليق

مع.الاستعما!مأ!خطوالإدراكتمامبدوكونالومحنىب!ادونلا

.اليومال!ربيةالبلادآخر.ذ"رفلخطرأىمنوأضخمأشدأنه

11الاسنعهأما،اظارجمنيهددناالأوربالاستعمارلأنؤلك

الجسم.فىالكامنالوبيلكالداء؟العربيةالبلادتلبفىفقابمال!هوق

خعمومولها،عديدةأفطارأومشاري!ا-تناولسياسئهاالاستعماريةوالدول

منصبذكا!امشارثههمف!نالص!ؤيىونأما.العداءينا!ونهاأشداء

http://www.al-maktabeh.com!كل.ال!ربيةالشعوبعدوس!وىأوخعلهموليس،العربيةالبلادعلى



الأذىلإلحاقموةوفةشرووهموكل،العربالوطنإلىموجهةج!ودهم

الوطن.ذلاثبأبناءالبالى

الموضوعاتبأنمؤمنوأناالفصولهذهأطهوقالربىالقارفيف!لى

والدراسة.بالتأملالموضوعاتأجدرهىنتناولهاالثى

النوفيق.ولىوالله

1372شبانالإسكندرية0

5391مايو

محمكعوضمحملى

الثالثةالطبعة

وصفعلىبشتمل،واحدفصلكيرالطبعةهذهقأ!فلم

و)سراثيل.وفرنسا!ريطانيابهقامتالذى،الفاشلالفاثمللعدوانتحليلى

العملمنخا!اطرازأيمثلف!نهمعروفةواحدائهتار!هأنمنالرغمنعلى

كله.الاسشحارتاريغفىنظيرلهليسالاستعمارى

!.ع.آ
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ضطممص

حرّونضفهعَتذنضفه:دَعا

!ممتلكات"بأنهاالناسيصفهاأقطارالأرضأرجاءجميعفى

الخرائطقمصبوغةف!.عابهاقخرفأنعليكالصعبمنيكونولن

a.6وكروزرقاءحمراءمنالألوانبمختلفالجغرافية : -a Iممتاممات

المه!تلكاته!هولهست.بلججكيةوالأخزكط،!رزسيةوتلاث،وريطافية

منقارةتمشملماحثبر!بل.المم!احةمحدودةأقطارأأوصغيرةقطعأ

واحد،قطرفهاليصالتىكلهاأةريف!ياكقارةوأضخمهاالفاراتأكبر

الأوقاتمنوقتفىوسكانههوثرزحلمالأرضمنواحدشبرولا

التىنفسهاومصر.وأشكاله!ورهمختلففىالأجنبىالحكمنيرتحت

الخرائطفىصبهتماكاثيرأ،إريطانياممتلكاتمنجزءأما!ومأتكنلم

بأنهاالغفلةساءاتفىساستهاعنهاتحدثماوحثيرأالأ"!رباللون-

الإريطانية.بالإمبراطورير"المسمىالمرنالنطاقاذلكفىداخلة

فئةوالمالكون-ومماوكمالاث:قسمينإلىمنقسمالهومفعالمنا

،فسي!4ؤاسعةأقطاروالمملوكونالكوكبهذاسكانمنصغيرة

أعظمهـى!ذه...والألوانالأجنابم!متنوعة،العددكبيرةرثح!وب
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و!ها.والبحثبالد!اسةوأحقها،هذاعصرناقالسباسيةالظاهرات

أضهاإلانصفهاأنذمشطيملنف!ننا،الظاهرةهذهمننلطفأنحاولنا

و!فهايمكنلاالطرفين!كنابعلا!4ف!ن،سياسىباداستهعنعبارة

ث!تالمالاثفالشعب.بالمسودوالسيد،بالعبدالحركعلاقةبأخهاإلا

ألىإرا،ةن5لهايس،تيرلامسبروالمملوك.)رادنهوفقويس!ربحرينه

!ْ"إ"-ظبي--صأكلابمقدارإلا-؟ظبرىولخصأمرهتصرفيفى

.ْالمهيمنالماللث

لمحا،إ"شاءواالبلأخرواسحلةهذامملوكا4علىالمالكبحصلولقد

دامتولىوسد،اأسصا؟منوالصلمهين،روسيامنالسكاأمريكااشئرت

بالم!رأو،ولباوبيااْ!اعلىإيطاليااستولتكا،والغزوالفتحةعليه

لاحتا3فىبريثلازجمافعلت13،!الكزواذوير،منبمزبجأو،والخدثمة

الهديةأوابى-طريقعنالىتلكاتبضالمالكدنالقدبل،م!ر

فىالعمانيةالدولةمنقبرصزجزعلىالعظمى!ريطانباحصلتكا

ي!.السمسرة"قبيلمنبأنهااممتاباوصفهاحئى-"اتدمئهاخدمةمفا.بل

العبوديةوبرلينالدولىالاشع!ارظاهرةو!ينالمقارنةأننرىَوهكذا

اكفاصميلأإلىتتجاوذهبل،وحدهأالعاالمظهرتتناوللامؤارنةيةالفر

الاسصكلممارنحفأنشىءفىالإسرافمنليسولذللث.أيضةالجزثية

لإرادة5!سضرتينثاو-!االعثرووبإرادةفيهتصبحسياسىاشمبادبأنه

يسلك!ا.أنريدالتى4وللسياسه،الماللثالشعب

جميعفىواحدةصورةيخأالاست!مارأننز3أننريدفى)سنا
http://www.al-maktabeh.com
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باختلافاخئلفتقدبالعبدا)مميدعلاقةأنفكما.والأحوالالظروف

منللعبديكونقدوما،اممادةانزعاتوباختلاف،والمكانالزان

صورأإوماالاةمماوينخذيث!ح،خاصاسةمدادمنأومزايا

الحالهىكا-وسكا:ثاالأرضءلىالتامالتسلطإلىيؤدىْفقد،شتى

وحرموا،أرضهمعنالأصالهونالسكاذزُحزححيث-كينيافىمئلا

ومن.الأجنبىمىسالمتويستغلهايملكهالكى،بهاالانتفاع-ق

فىالحالهىكاويزرعواايستغاؤكالسكانهاالأرضئتركأنالجائز

صاحه4الدولةإرادةوفقالاستغلالهذايجرىأنعلى،أفريقيةغرب

حقأو،العسكرىالاحتلالبكقأحيانأالمستعمريكتنىوتد.ا)سيادة

لمصلحته،وةغزصيبرأنالواجبمنرىال!ئثونمنطاؤفةفىأالندخل)

الشرعه!ن.البلادأمحابالسكانمصلحةخالفتوإن

إنشاءالقديمالعالمشحهدفقد.الح!يثبالاْمرالاستعماروليس

الرومانية.وهئل.الدو)4،وإيرانوآشوربابلإمبراطوريةمثلضخمةدول

شملتحتىرث!غاواتس!هتا)مربيةالدولةقامثالولىطىالعصوروفى

آ!عياشرقفىعديدةدولاالمغولأنشأكا.القديمالعالممنكبيرأشطرأ

نفسها.الأووبيةالقارةسطانهمبكحتى،وكربها

وسنحاول،والحديثالقدبمالاستعماربينواصةفروقأهنالاثلكن

ظروفهفىالحديثالاستعمارأنيستبين،منهاال!تاليةالفصولقإظهارها

أوإجرا،الآثامأكبرمنإثمهو،الومنشاهدهاالتى،وملابساته

كله.التاريخفىنظبرلهليصبشرى
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أس!وأفيهينحثلىالالحديثمهارالاتولافىالعجببومن

دولصخمنأنه،والتدميروالتخريبوالاةبدادالاستغلالمظاهر

الدينذللثوهو،إسيحىالالدين-المقادةاليابانعدا-كلهاتدين

استطاعتفقد.والمساواةوالعطفاطبشعارهالذى،الكريمالسحح

دماءفىاسخالتبحيث،شنيعأمسخأالمسيحيةتمسخأناوربادول

نأبعديلبثلم،ممهوتتعصبطلمماوثعاظموتكبر!لفإلىسكانها

،أطقماالدمارمنبهموألحق،سفلثماكنالأوربىدماءمقسفك

ءلميهادخسلعا.جم!مأالأرضش!وبعلىوعدوانبغىإلمطنحولأن

المسيحىالدثنروحعنت!ونماأبرمدهىوالتعالىالجسثحمقبروح

الكريم.

بكونوأن،بأهلهايسبئالمكريحبقأنإلاالإلهىالعدلويأبى

ا)ويلضروبوإذاؤ!اريةالاستعطالدولتعذيبإلىةيلاالاستع!ار

السبقميزةالاستدطرءطالميدانفىالدوللب!ضكانفقد،والشقاء

!تلكاتلهاا)برزفالشلصغيرةدولةرأي!او)ذلاث.س!واهاقبلدخلتهلاْنها

و!ريطاليا،الشرقيةا!ندجزرع!سلطافهاتبسطوهولندة،واسعة

وألمانيا+إي!لاليا"شلدولتتونأنقبل،مبكروقتفىالهغدعلثستولما

فاشولت،عشرالتاسعالقرنفىالح!دثثةالاستعحاريةالحركةجاءثثم

الميدانوإيطالياانيا11ودخلث؟أةريقيةفئا،سدنصيبعلىبريطانيا

بالغأإيطاليانصيبوكان،زهيدرفصيبإلاألمانياتفزفممتأخرتين

لبعض،بعة!ابكيدأدولاوأخذث،التنافسفاشئد.الهماهةحد
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المؤرخونهحاولومهما.لل!حروبالأمبةوانخاذالأساطيلبناءفىوتتنافس

هناكفليس،اثانيةواالأولىالعالميتينلاحرببنمختلفةأسبالأيجدواأن

ال*ةممارىالميدانفىالشديدالتنافسالأسبابتلثأهمفئأنشكأدق

سنكوسع"نصبها"تدعوهماذنالأنعلىكبيرةدولةعلوحرص

كأنه5!ألوفأأمرأاله!لمكشموةالاستعمارولةالسيماسةجعلتفقد،!إددلك

.المةررةالحقوقمنحق

صدورؤ،وغرةالدولهالعلافاتتسممالاستعهارشموةنرىوهكذا

ؤلضريبأفتكأوردادوالبالمسالأخضرنلنهمحروبنبرانؤوقد،الأم

السياسيئ،الأخلاقأفسدقدالاستعمارن!يم!لاثLك،الأجيالمدىعلى

وإخلاف،والتضليلوالرلا،الكذبمنالأسفلالدركإلىب!اوانحط

!ريطانيامثلمبجلةدولةنارأحتى،والمواثيقبالأيمانوالحنث،العهود

Pcrfide"أثالحاالبهيىناسحمداأورفىالكثابعايهايطلقالعظمى Albion!

الشرثقىرةالب!وهذه،وانتشرشاعأنيلبثلمالخلقه!اولكن

صورهاأكلفىزنضجرأيناهاحتىالزمنمدىعلىوثتكاثرتنموتزللم

التقليدتتقنأناةطاعتالتى،النازيةألمانياسياسةفىوأخمها

هذافىالدولأ!رعواظميانةا)مهدنقضفىتجارءطوأن،الإتقانكل.

.المبدان

كاالعربىالعالمبلادا،وربىالاستعمارشهوةتناولتوقدهذا

خططألهوأضمرتالنياتشرلهوبيشا.الأقطارمنكيرهتناولت

وطالما،مجيدةحضاراتوارثالعربالعالمأنمع،وإرهاقظلمكلها
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دهرأوالعدلالأمنظلبفضلهالعالمواستظل،والعرفانالعملواءرغ

فىأظفا!ها،ئشبأنمنالاسنعهاريةافالبتتورعفلم.طويلا

أنرأىحينالاستعمارغيظواشتد.الكيدأمرلهتكيدوأن،قلبه

أوطاضهاتنعمأنعلىالحرصأشدوتحرص،الضبمتأبىالعربيةالشعوب

الشعوبهدهأبناءأنرأىأنكيظهفىوزاد.واسنقلالهاحربتهابكامل

فىعاروهمأنوبستطي!ون،وفهمأذكاءالمسثعمرينعنرفلونلا

مأالبشعةحقيقتهعنيسفرلأنالاستعمارفاضطر.والز!التقدم.يدان

اْسلحةإلىالالتجاءعنيتورعفلاجهارأوالمنكرالإثميرنكبفأخذ

تخضلملأ:ياكيبهجامالبريئةالأمعلىويصب،والثدميرالتخريب

والوصايةالانخدابسل،3جديدةأسماءباتخاذبهايغررأن،وحاولخمهنولم

لنيلجهادهافىمضشابل،ارياءاولاالخديعةفيهاتو+ثرفلم،والحماية

ال!املة.والح!ياةا!ربةفىالشرعىحقها

تكافحإرحتماالتى،العربيةانبلادأبناءنحن،أجدرناوما

الدوليةالسياسيةالأسسفىالنظرننعمأن،والمستعصربنالاسئعحار

ه!اولاخفىنفكروأن،الحديشاالاستممارظاهرةمنهادولدتالتى

لنايكشف،علمي!اتحايلاالظاهرةتالثنحللوأنوأساليبهالاسنعمار-

الختلفة.خصائ!اعن

التالية.الفصوليفىسنحاولهمالكؤ
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الدّوليّةللشياسةيدالمجدالمشرح

فرقةظهرهاعلىوالناس-شاكسبيرقالكا-ملعبالأرض

الجليلىمنهم،وألوان،وشكولضروبالممئلونوهؤلاء...نمئبل

ال!ىوالنافه،والنحيلوالبدين،والطويلالقصبرومنهم،والضئيل

،الم!صحصدرلمجخلال!ىالجباروالفوى.مثلهتافهأمملاإلايؤدىلا

البزةالحس!ن،ْا)وسيمالقسيمومنهم.وعبرياءزهوفىويغدووبروح

منومنهم،قدمهأخمصإلىرأسهفمةمنبالسلاحالمدجج،والشارة

ألحتوقد،السلاحمنأعزلوهوزةممزقةوثبابباليةأسمالفىيسعى

وفى...يرقألاودمعه،ينفطعلافسعاله،والعللالأمراضءلمليه

اذا.روحولاإرادةلهاوليس،وأجسامصورالا.طوائفالممثلين

بل،وإرادتهارغبنهابمحضذلكفف!للاف!خمهاضحكتأوتحركت

يمسكهحبلوواسطةوذلك،ويضحكهايحربههاشخصأالستاروراءلأن

الثطلإلىويج!به،الينذاتفتتحركاليمينذاثيجذبهcببده

وتلب،الصورثلثفترقصفنيةإداوةيديرهشم.الشمالضرفتثحرك

..وتطربتضحكأو

المسرحعلىيجرىمابصفأنفى-اطقكل-الحقوللقال!

فصولها.تثملم-شوقىثال-كاروايةأوملهاة،أومهزلةأومأساةنجانه
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..ولباقتهالقارئلحصافةمزوفيأمرظلك

الآن؟كننى،الوجيزةالمقدمةبهذهلمو!وعىمهدتوقد-والآن

الطريف،المسرحهـذافىلتأ"لمعىيجلسلأنالقارئأدعوأن

فيه.إمثلين1أكابرعلىنظرةولةلمقى

ه!العالمناال!مباسى-النظامءدمشثت)نأو-النظامق!ى

التقسيموهذا،سياسبةوحداتتسمىأقم!امإلىا،رضسطحبق!ممأن

الأرضسهطحمنابزذلكالأقلعلىأو،كلهالاْرضسطحبشمل

س!طحفوقطافيأ.يابسأجمافّاور!4،،والمحبطاتالبحارتغمرهلمالدى

سياسية،وحداتإلىوفسي"اليابسهداعلىالإنساناستولمط،الماء

وهذا.منهاوا-دةقأدخلهإلاالأرضمنواحدأشبرأيتركلمب!يث

رو.الماضىالةرننهايةفىإلاكلهثتملم،الكبيرالسيايىالتطور

تبد!أينوجلاءوضو!فىترينا!حدودأ!الوحداتهذهبينالإنسان

.سكان!اوعدد!ساحتهانقدرأنبذلكوأمكننا،تنتمىوأينوحدةكل

وليست،الإؤسانصنعمنالسياسيةوالثقسماثالحدو!هذهأنومع

ذلك-برغم-أصبحتن!!ا،طبميةظاهراثعلىدامْمأمطبقة

بدولا."تزعزعلاقائمةجبا.لكأنها،والقداسةالحرمةمنبنوع4حاط

كلواضعها.!نالحدودهذهت!ركلكىطاحمنةومعارك،دمويةحروبمن

فىلخنلفوحداثإلىمقسماالإنسافىالعالمهذاأصبحوهكذا

وفى،الاقن!اديةكلواردهموفئ،السكانعددوفىأالما-"(الحجم
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دولةكلنفصرف،،الدول)نسميهاسياسيةوحداتلدنياتبتى،لغبرها

والأىالاْمرصاحبةهى،الأرضسطحمنمحدودةمساحةفىفها

وجهعلىالدولهذهعددأذكرأنأستطيعولا.كبيرحدإلىفها

علىيربوشكغيرمنعددهاولكن،بعفهايفؤلنىأنخشيةالتدقيق

نأأريدللبممنمجالهناكركونولكيلا-افانينيتجاوزوقدالسبحين

واؤحادوأسزالياكندامثلدولةتشملالدولهلهأنعلىصراحةانص

كلهاهذهف!ن.الحرةرلندةوإالجديدةوزيلندة،الجنوبيةأفريقيا

البريطافى.الاتحادضمنداخلةكانتوان،سيادةذاتدوأط

دولةئمانينئحوكناليابسسطحث!مأناذنالظروفتفت

الآدمييمانمعشرنرنكناوإذا،مئكافئة.ولامتساويةغيرمنفصلة

الثقافةقولاالوزنفىولاالعرضفىولاالطولفىلاكأدرادنتساوىلا

فىاْيضأهىتتفاوتالدولرأيناإذانعجبألافيجب،والسنوالعم

.الاعتباراتمنذلكوفيروالوزنالحبم

نأالدولبينالكبيرالاختلافمننشاهدهماعلىتزلبوقد

العمالمفىكانالحربوتبل.الكبرىاللرل:صراحةيدعىبحهاأصبح

نأأعرفولا،الوصفهذاالجحيحباتفاقعليهايطلقكاندولبع

ينادىأوالتسميةهذهيتحدىأنحاولقدسياسبامفكرأأوكاتبأ

الأببدى:الزليببحمسب،وهىأوربافىخمسالدوله!همن.ببطلانها

أورباخارجواثنثان.المتحدةوالمملكةوفرنساوروسياوإيطالياألمانيا

آسبا.فىواليابان،الثماليةأمريكافىالمتحدةالولاياتوهما
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ودشورها،نظم!افىالأمعصبةبهاع!لرفتالدولببنافييزوهذا

الهمحبة،حظيرةفىوجودهاأثناءالكبيرةالدولمنلكلخصصت)ذ

ودءإمددالأخرىالدولمنينتخبفىص!ن،إدارتهامجلسفىئابتأكرسيا

.الكببرةكيرالدولمنلغيرهمكانهيخلىثمسنينبضعالمجلسفىليكون

تدخلأنفىتطمعكانتالتىالدولم!!النظامهذأأحفظوقد

يتزعزعلاثابتكارسىلهايكونأنوأرادت،الكبرءطْالدولنطاقفى

وأسبانبا،،البرازيلم-خابوجه-هىالدولوهذه.العصبةمجلسفى

فىثابثبمكانيطالبالأوقاتمنوتتفىمنهاكلفتقدم.وبولندة

ذلاثبعدالبرازيلواسئقاكالتامبالرفضتوبلطلبهولكن،ا!لس

فىاثلاثاالدوله!هأنشكولا.أممالهافىتثلتركولم،العصبةمن

-الكبيرةوكيرالكبيرةالدولإينالحدودهامشعلىأنهاأى-وسطحالة

إلى!ماللدودالخصموهىألمانيازرىأنخاصبوجهعليهاعزوقد

هىوخرم،ابلسفىدائمأمكانأفتمنح2591عامالأمعصبة

.الامتيازذللث

،الدولبهتقاسالذىالمقياسفىتا"*نف!زأنبنايحسنوالآن

حمحنا"بمقنضاهوالذى،المقياسهذانجدأنالممكنمنسانإذا

،الكبيرةارولامنبأنهاواليابانايطاليامئلفىولةنصفأنلأنفسنا

اجراؤيلواوبوكدةهولندةمثلدو)ةعلىالوصف01لعأنة!لقاْنوأبينا

؟إ"حمشلد.

لغَىأةإ\-!ا1:"از".،"نرا.حمااانختا*اال!طادكررا!)-باستهص+تاةا:بإ.أ1
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خطرأأكبرأيهاإلىنهتدىلعلنا،العناصرتالثبينالموازنة"قنتمكن

وصفناإذافإننا؟درجاتبرمضةوفبعضهاورفع،الدولتصنيففى

الاعتباراتبعضعلىالوصفهذانبنىأنلنابدفلاعظيمبىأفرجلا

ب!ضها.أوكلهاهذهعا!اأو،الماليةأوالعقليةأوالثقافيةأوالجصمدية

عدد-المساحة:الآتيةالأمورإلىننظرأنذمتطيعف!نناالدولفىأما

خفضالعيش-الرخاءمنالأمةحظ-والتعليمالثقافةدرجة-السكان

امتلاك(-والصناعىالزراعىالإنتاج)الاقتصاديةالشبمقدرة

الحربى.التفوق-المستعمرات

لكلنعرضأنلنابدلاالضجومنيعترءطالقارعطقدمماالركموع!لى

:حدةعلىالعناصره!همن

المساحة:-ا

الدولبعه!أنمعناهفهاالاختلافف!ن-المساحهالىأولالننظر

منغيرهاعالىهذافىوتتفوقاليابسسطحمنعظيمبنصيبتستألْر

مثلعظيمةمساحةذاتالكبيرةالدولبعضأنشكولا.الدول

توسطةالكبرىالدولسىاثرأراضىولكن.وروسياالمتحدةالولايات

وبلادوىلمندةوأسبانياإولندةمنمساحةأصغواياف!يطا-المساحةفى

وبلادإنجلترامنالمؤلفة)المتحدةوالمحلكة.ؤلرك!ياوالنرويجالسوبد

فهىوبالتالىإيطاليامنالمساحةفىأقل(!أرلندةوشمالوإسكتلندةالغال

ورومانيا.وجوسلافيامثلكثيرةأخع،دولومنالدولئالثمنأتل
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تزيا-وهى)البرازيلمثلالرقعةعظيهةدولإلىنظزداإذاوكذلك

التىادولطولكنهاثلةءسا-"نجدف!نناكنداأوأسترالياأو(أورباعلى

.الكبرعطالدولفىمعدودةليستع!لبهاتسبطر

بينوزنلهيرقاملاالخطرقليلضعرالمساحةأنطهامعنىفهل

أنهخالخطرضئيلعنصماالمساحةتكونأنيمكنوكيف3الدول

خيرات!كاومصإرْالشعوبمواطنوهى!الح!يوىالمجال!هىالأرض

واستعرتالشعوبتناحرتالأرضأجلومن..أثروتهاوينبوع

أسبممنشعواءحمرلأالعالمفىأثإرتقدألمانياعانتولق..الحروب

الاْراضىأنيزعمألةلفائللمجوزفكيف-دانزجيدعىصغيرأقليم

اررطبر؟الكبيربالأمرليست

عناصرمنعنمرالمساحةبأنالتسليمهوالاعتراضه!اعلىوالرد

ولاتتفاوتلا-ه!اخ-الدولو)كن،الدولمندولةلكلالقوة

فىالعبرةأنأولهما:،مرينؤلاث،المساحةبعضألمجردبع!ايفضل

ميل.ألفمنخيرالأرضمنميلورب،بالكملابالكيفالمساحة

مثلالمساحةمجردعنخطرأتقللاأخرىاعتباراتهنالكأنوثانيهما

بتالثللانتفاعالسكانمملهوماالأرضتلثعليهاتشتملالتىالثروةموار؟

وهو:الهاما)ثاقالاعضبارإلىنثهـملوحصثأ!.الأركط
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:السكانعدد-2

توزنالتىادناصرأهممنعنصرالسكالطعددأنقشكولا

ضخمعددهمبأنيفخرونالناسنمسمعماوكثيرأ،الدولدارتTبها

عظيمايطالىزعيم.نصيحةنسعكناثومبربعيدالوقتوليس..كبير

منلوممهيأةمعدة،الحرابمنملايإنثمانيةلديهأنالعالمينبئ

إيط!الياأنينكرأنالمدويةالصجةهذهبعديجرؤأحديكنفم،الأيام

.الكبيرةالدولمن

التىالأوربيةالخمسوالدولا،خطيرأمرالسكانعددأجل

نفسهالوقتفىهى،الكبرىالدولمنأنهاالحربقبلالجيميع

سكانأأورلادولاسمبم

أصغرهاوهى،طالياإسكانعدديقللاإذ.

.والحرابالسيوفمنبأيدجهمالنظرممابفطع.الأنفسمنملهلينأ42عن

عددبلغالتىةولندةبأوربااسكانافىالخمسالد!ولهذهويلى

،الكبر!ءال!ولجملةفىتعدلأننطمحرأيناهاولهذا،مليونأ3هسكانها

لأوانهسابقالطموحذلاثأنيعلمونالسياسيةالجغرافياطلابولكن

بعدتندمجولم،التكوينحديثةدولةبولندةأنمنها،كثيرةلأسباب

غيرالعناصرمنكبيرعددعلىيمشتملونوسكان!ا،الكافىالاندماج

بهيستهانلاوعدد،اليهودمنملالينبضعةفيهمكانفقد.البولندية

.الأجناسمنهؤلاءوغبر،الألمانمنملايينوبضعة،الروسمن

أيضأتغيرتقدالمقاييسف!نتجانسأأكزاليومبولندةسكانأنوجمع
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الئائية.العالميةالحرببعد

وايطايىفرنساتضارعالبرازيلأننرىأورباخارجنظرناوإذا

المها%شينمنتتألفسكا:ثامنعاليةنسبةولكن،السكانعددفى

يتشربولمcالبلادلغةيعرفلابل.أكثرهم،بعديندمجوالمالذين

الا-ولعدادفىثومأالبرازبلتصبحأنكوغأنناومع.وتقاليدهاووحها

بعد.يحنلماليومه!اف!ن،الكببرة

نأمع،الكبرC-الدولمنممىفيما-مدتكنلمالصينكذلك

فنىوطنفىويجش،الأرضمنكببرةمساحةيحتلالصينىالشعب

أكثروالسكان؟وال!وزالمعادنكثبر،الماءlاةر،الهواءطيب،التربة

والشعب،الأنفسمنملإون555علىيزيدون)ذ،عددأالأرضشعوب

والعلماء،الحكماهأنجب،وطالماوالأدبيةالماديةالحضارةفىعريقالصينى

.العصورمدىكلالفنىالنفوقفىالاْمثال!ربوكان

الدولعداد.فىتحسبقبلمنالصينثكنلم-إذن-لماذا

تعدكانتالصينمنحضارتها.اتتبستالنىاليابانأنمع،الكبرى

الثىا،وازينفىخطأهنالل!يكونأنأيمكن.؟الدولتلكمنواحدة

3الكبرىالدولعدادفىالصينندخللمولهذا،الدولبهاتوزن

السياسيونالك!تابيهقولم،المقاييسفىخطأهنالكلش!اكلا

وهأ!،الكهيرةالدول"نالأخبرةالحربقبلالصيني!إ،!لمإذمحنثلئين

الآنيد:للآرهـممباب

إ.ءياسي!ا-ط.ة11"،ور؟بم،أ-ئا،1)+نب:،الش!اْلط:الظولا-دببا
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متفقالرأىموحدوهو4)العمعيهالأوقاتفىيعملأنمنكنهالئى

بالاسثقلاللتمتعالصينمديرياتمنواحدةكلكانت.الكلمة

الزمماءجهودابجهتولذلك،نفوذعظيمالمركزيةللحكرمةيكنولمالتام

وخشيت،اصينيةاالولاياتبينالتعاونتنظيمالىالحديث،الزمنفى

3191عامالصبنعلىبالإغارةفبادرت،الجهود!ذهزجاحالبابان

.3591عاب!ثم

فىف!ن.الثقافةوحدةتعوزهالصينىالشعبأن:الثاقالسبب

تكونأناليومتوشاشاالتى،ماندرينلغةأثهرهاعديدةلغاتالصين

كلها.للبلادالرحميةاللغةهى

رجالنظرفىتكفىلاالقديمةالصينيةالحضارةأن:الثالثالسبب

أكانتسوإء،الحديثةالحضارةمجاراةهـمن!دل!بل،الومالسياسة

.شرأأوخيرأالمجاراةهده

الانشقاقعلامات5نيبدومماكانالرغمعلى،قوئاالأملوكان

الصين،احتملنهالذىالعنيفالجهادأن،الصينيةالاْحزاببين

شعورأبناثهافىستخاق،الضروسالحربهذهفىعانتهاالتىوالخطوب

انيرىالكتاب"نومحعير.المشتركةالقوميةوروح،والتعاونالوحدة

الأمل.ذلكحققثقدبكينحكومة

السكانالكثيرةالمشدع!بعيدحدإلىينطهقالصينعنيقالوما

اللغاتفيهاوتعددتتنوعثقدهذاس!انبالىولكنها،المواردالغنية

أمكنف!ذا.مسئفلةشبهأومستقلةإماراثعلىواشتماتوالثقافات
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لناجاز،أكثرهاعلىالتغابأمحنوقد،العقباته!هعلىالتلب

+الكبيرةالا-ولطعدادأيضأفىالهندنرىأنننوءأدط

وأن.الدولةقوةئخطيرعاملالسكانعددأنالقولوصفوة

ممتازمركزاحتلالإلىتطمجىأنثستطيعلاالسكانالفلبلةالأقطار

الدولمرتبةبلوغوبينبرليهايحوللاصغيرةدولفهناك،الدولب!ن

ىأفىالش!وبأرقىيضارعونأبناءهاأنمع،السكانقلةسوىالكبرى

كياوتشي!وسلوفاركنماودابلجهكاويسرةمثلاوسوه!لندةفق.لأقطارافطرمن

فلةحالتولكق،والأدبىالثفافىوالرلىالتقدممنقسطباوفرلحتمتعأم

.الكبيرةالدولمرتبةباوكهم!ونعددهم

ون!وهاالذريهالقنبلةثلجديدةنحزعاتأنمنيقالبماعبرةولا

كعاملأثر!ازالللجميعملكأأ!بحتإذاف!نجا،الدصرلبينستسوى

.الولببنلمجز

فىبهمايسهانلاعاثقانالسكانوفلةالمساحةصفرنرىأنوهكذا

السياس!نن.الكتابلدىالمفررةشبهأوالمقررةللموازينطبفأالدولنقدبر

الدولية،القوةعناصرمنالباقيةللعناصربسرعةاعرضوالآن

.الارثباطأشدذكرهت!دأبماومرتبطةتصلة5لأنهاباختصاروسأتناوالا

الثقافة:-لم

اقكبيرأشأوأبلغالأف؟طالشكلأنفىيشكثشاإء،-أأن9!أظلا

لمكانثأ!:1ننصوتز)ءإ،،اءيرالتقيمن5عفليىطةدنةس!ا.كاإاطيحابىالثقلهلمم
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خطرأأعظمالعددالصغيرةالأمةيجعلالثقافىوالرى،االثمعوب!نمحترم

.والفهونالعلومميادين!عنهاتقصرولكنها،العا!دفىتفوقهاقدأمةمن

العالم،دولأعظممنأ:ااعلىألمانياإلم!بنظرالعالمكانالحربوقبل

فىوالنبوغالتفوقمنبهاشتهرتلمابل،الحرباستعدادهالابسبب

.والاخزاعالعمميادين

المعيمصة:4-مستوى

،الاْملنقدم!فياسللمرءتخطرأنبوزالتىالأ!ورمن

الراحةبأسبابجميعأالسكانتماخدرجةأى-مجشتهامستوى

الصحية،والعنايةوالمسكنالملبسوكاناية،الغذاءطيب!ل،والرفاهية

تحر.رهادرجةولالعفلمةمقياسفيكونأوالتأدبالتعمفرصووفوة

.الإجرامواوالجهلوالمرضالفاقةمن

اتبعناهأنناولو،العادلالمفياسكأنهوهلةلأوليبدوالمقياسهذا

دانماركأوالجط-يدةزيلندةمثلدولةالعالمدولأرت!لكانتئقديرنافى

نجدهمماوأمثلأرقىبمعيشةالسكانبثمتعحبث،هولندةأوسويسرةأو

.الإطلاقعلىاكبرىالدولجميعفى

الحقيقةقأنهفهو،بهيؤخدلاالمفياسهداأنفىالسببأما

مع-يكفىولا!،الدولة)لقوةمقياسأولبس"المجتمع)لرفىمقياس

اللىالعالمفىالعظبمالنفوذذلكلإحرازوحدها!ئمعزى-الأسف

.الدولببنالأولىللمهانةالا!ولةيؤهل
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:المستعواتامتلاك-5

العالم،دولأكبرهىالمستع!مراتصاحبةالدولأنإلينا!نيولقد

أساسىشرحلى؟الب!ارأه،مفماأو،البحاروراءفبماأقطارامنلاكوأن

،الناسهـ.نكئيرنغموسفىالفكرةهذهوقرتوقد.الدمولبينللتفوق

والاضحلراباتاطروبإلْارةفىسهبأوكانت،الساسةبعقوللعبتوطانا

المسشمراث،حيازةفى"حهظ"لم!ابأنقبلمنألمانيانادتوفد،الدولية

فىتشهاأقحمتقا-إيعلالياذىهىوهاهأ!بمثلدولندةطالبتوك!لك

سافتهاوق!طالاسقعياريةأطه!اعهاأجلمنوالثاويةالأولمماالعا،يةاطرب

علىالأخيرالخضاءنقضىأنوكادتوالدماراقزقإلىاالمباسةهذه

.والاْدبرله،الفنبما؟واهبهأورواش!وب!!نالممتازالإيطالمماالشعب

الصئلحةإلمطةيلالمشعصراتأنمنالأذهانفىوقرمماالرغمو-لى

الحقيقةفىهىبل،خاطثةفكرةف!ضا،العظمةمكملاثمنأوأنها

بمستعىشإلاتعفملاأنهاتظنالئىالدولةلاْن،والضعةبالحقارةإقرار

وبأبئائهابنفمىثاعخليمةت!ونأنعنعاجزةبأضهاضمنأتعترف،تحوزما

ومواردها.

هنالكأنأولهما:أمرينالفكرة0هذخطأعلىدلبلاهناوأسوق

الكبرممططالدولقودةمعإذلكمعوكانت،مستعصراثتفتنىلادولا

قيلبل.-الحربتبلكانتكاألمانيامنها(أحدهذافىيعارضولا
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الذكر،تسنحقمستعمراتلهاليسالثطليةأمريكافىالمقحاءةوالولايات

مساحاتبضعسهوىالحبشةعلىالاستيلاء"بلتملكتكقلمنفسهاوإ!طاليا

علىالاستيلأءبأنيهسلصونالعقلاءجميعأنوأظن.النفعقليلة!راويئ

شيئا.إيطالياعظمةفىيزدلم-الزمنه.نفترة-الحبشة

واسعةاتمستعهمملكتصنرةدولاهناكأن:الثاقالأمر

.والبرتغالوبلجيكاهولندةمنهابالذكرنخص،الاْرجاء

بمستع!راتهاتبلغولم،تعظمولمبهذات!!رثلمالدولهذهف!نذلكومع

.صغ!يرةدولاحونهاعنترفحهامرته!ة

.:والحرلىدىالاقتصاالهفوق-7و6

الزراعية،الغلاتإنتاجفىأى،الاقتصادىالميدانفىالتفوقإن

بأنالتسليمومع.واجدأمرالحقيقةفىهما،الحربوالثفوق،،إلصناعية

ف!ن،الحديثةالحروبفىالشأنبعضلهابزاللاالمحارب"!فةأ

وأخطر.أكابرشأنلهابهايحاربالتىالجهنممةوالأدواتالمحارب،عدة!

والسيفمنفودأيقفالصنديدالبطلفيهكانالذىالزمنانتمىفلقد

هل؟مبارزميقهل:وينادىجسدهعلىالسابغةوالدرعجمينهقيلمع

.اتوفو!وزعالألوففيقنلالصفوتعلىيكرم3ْمناجزمن

.هذاععرناقيجوزلنف!نهالغا!زالعصورفىالأمرهذامةلجازلق

والدباباتوالسفنوالطاثراتالمداخإنثاجفى!واليومالحرلىالتةوقوإنما

تحثتقعتكادلاالتى،الحربر!يةالعدةوسائر،الخربئالمدمرةوالقنابل
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دولة.لكلالصناعىالإنتاجمنجزءإلاهىماالعدةوهذه.حصر

.واحدأشيئأا)وافعفىوالحربىالاقنصادىالتةوقكانولهذا

،لالبلادخاكسأوله!ما:ينس51الىالاقتصادىالتقدمويستند

الزراعية،الغا،تروفرةتندوق!افيقاسالبلادفأما.بالسكانخاصوالثاق

اعة،لاحتزمةالا3الأوليةوالموادالمعادن،ووفرةالفوةلنوفبراللازمالوقودووفرة

ج!ميعلا-يهاذوافرمنذكرنامماالتىالكبرىالدولبيني!ونألاوثوشك

والنحاس!،والنيكلالبترولتليلةلألمانيا،الافثصادىالانتاججمناصر

وإيعلاليا،البزولمنتمامأخاليةوفرنسا،ثكفيهالاالحديدفىومواردها

،والبترولالغأإئيةالموادقليلةوبريطافيا،والوقودالمعادنفىفقيرتاناليمابان

المحلاطفىفقبرةولكنها،غلاتالدولأوفروروسياالمتحدةوالولايات

5!اردءالاثشت!لكلفاالإوله!هاْنغير.الحارةالمناطقغلاتوفى

.الغلاتبعضإلىافتفارهابرغم،عظيمةاقتصادية

عاثاالشعبمقدرةفهوالإنناجفىالخطرالعظبمالئاقالأمرأما

وأوفرأعجريضمنتنظيماالصناعةتنظيم،)وءلىالمواردهذهاستغلال

وازدباد،العالمبةثا-جارفىواسعأاتساعأللاْمةويكفل،ممكنإنتاج

لذلك.تبعأثروتها

و!،الاقتصادىالميدانفىالتفوقعنىt،المقياسهذاولعل

الدوليمتاتإفى-ممدغيرأوممدعن-الناسانبعهالذىالمقياس

كيانفىالخطيرانالركنانهاأمرينءنيعبرلاْنه،بعضعلىبعضها
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..أخرىبهةمنالموارفىتلثاسنغلالعلى

أقداربهنقاسالذممطالمقياسإلىوالتنةيبالبحثأوصلناوهكذا

السباسيةالظاهرةلتلث،الصوابمنقريبلعلهتفسيروإلى،الدول

،لمجرةكيرودول،كبيرةدولإلىالدولانقساموهى،العالمفىالكبرى

لتفوقحهابيصَامقياسأنقترحأن-وصفناكاوالحال-لناص!وزوقد

جداولفىدرجاتالئلاميذترنيبفىنتبعهالذىالنحوعلىالمول

الآلى:النصوعلىالمقياسهذأيكونننالممكلومن-الامتحان

عناصر:ثلاثةمنتتألففىولةكلإن

.الأرضمنمساحة(1)

.الناسكلنعا-د(2)

تخحأنأقترحوإق.الأرضتلثفىالناسيعطهما)3(

إلخ(ومعادنهاونجصوتهامساحتهاأعنى)للأرضيكرنبحيثالدرجات

-در-254(إلخوثقافتهمواستعدادهمعددهم)وللسكان-درجة25

فىأفشكولا.درجة55لأرنهماسنغلالهموحسنالسكانؤلنشاط

هدهعلىدرجاتالكبرىالل!ولمنكلايمنحأناللبيبالفارئ!

.اجرّوهموإيكنجىبرنجىالىتقدبرالدرجاتبحسبيرتبهاثم-الصورة

الدولأوضاعمنبدلثقدالثانيةالعالميةالحربهذهفإنوبعد

الحربسحقنهاثلاثأالدوله!هعدادءنوحذفت،وغيرتالكبرى

المشرحأنومعوإيطالبا.وألمانيااليابانوهىألا،محقأو!تهاسحفأ

الممثلينكبارمنثلاثةفإنكثيرأ،يثغيرلمال!ىالأرضم!وسطحالدولى
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وقيل،"ثايلبو!كانواالنىالضخمةالفخمةالأدوارعنهمانتزعتقد

فىلكمب!ونولن،الثازويةالأدوارلعبستلز"ونال!وممنذإكملهم

ضئيل.تافهمكانسوىالمسرح

بعة.أرلحاواللاعبينبراكامن-موقتأواو-ثلائةخرجوهكذا

والربيع"،ويروالن!التبديلمنالمسرحعلىطرأماكلهذا)!يسولكن

علىتبعث.فلاهرلدهجا-يا-أمسرحأالحقيفةفىراْيناإننابل.اإلطوير

كبار)نأحياتالنايقالأصبحنالقد.النظروإنعامالتفكيرإ.مان

الكبارالئلاثةاجتمعفيقال.ثلائةإخهملنايقالوطورأ،خمسةالممثلين

فهمالكبارالثلاثةفأما.أخرىتارةالأقطابالخمسةواجتمع،تارة

خمسةكانواإذاوأسا(الأبجا-ىالترلاياعلى)وروسياوبريطانياأمريكا

والصين.فرنسامنكلب!ضافةيكونهداف!ن

العةولمن!لئرأحيرتقدالفوضىهذهتئبتأنمحميرةأدلةوهنالاث

بالمايتساءلونالناسوأخد.هولوالىالجبالناسببنوأشاعت

؟غدأثلائةيصبحونثم،اليومخمسةيكونونالكبراء!ؤلاء

لم!جعل،الخمسةالكبرا!بمبدأالمت-ةالأمميثا!اعترفلفد

فىدائممكانالسبعةللك!راءكانكاالأْكلنمجلسفىالداثجمكاضهم

يضىءىالأونبراسها،الجدبدالأعمدتورهووالميثاق.العصبةمجلس

.والارتقاءوالعا-لوالرخاءا،منبهيحفباهرمستقبلالىالسبيللها

أحيانأا)كبراءيكرنولماذا؟والاضطرابالتخليطهذاكلإذنفاماذا
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؟طرآافللقوبإقرارالجميعباعترافسبعةالكبراءعددكانيومالحرب

تمثلكانتا-لربفبلالسياسةمسرحأنهدافىالسبإن

اقثيل:فى-تعافبانبتينرواا)دولىالمسرحعلىف!ناليومأما.واحدةيةروافيه

ئلائة،إلاالأبطالكبار"نفيهاوليسالخطرعظيهةروايةالأولى

ف!ذا.خمسةالممثلينكباريكونبأنفبهاحمحوقدخطراً،أقلوالثانية

الثحبحووضح،الحالينبينالفرقأدركتالقارىْأيهاهذاذكرت

العينبن.لذى

لاسكى-هارولدالأسناذوهو-الإنجليزالساسةأحدتجرأولقد

جميعأ،الناسفلامه،الثانيةالمزلبةئدولةالهيىمبأنهابريطانيافو!ف

فىدرجاتأعطينامالومعأننا،يقالأنينبغىلاالأمرهذاثللأن

لموإنقجحأنالصعبمنكانلماقبلمنذكز!االتىالسابقةالمواد

...مثقدمأترتيبهايكن

الكبيرةالدولزمرةفىالصينحضربأنالناسبعضهمسكذلك

الصينأن!نالرغمعلىوذلك.لأوانهسابقأنهفيهيقالماأقلأمر

ثقيلبعبءالحربهذهفىاضطلعتوقدوالمدنيةالحضارةفىعريقةأمة

الحاضرةالصينيةالنهضةف!نذلكوفوق،وتبجيلتقا-يركلوتستحق

يعترفلموإن.مراءبلاالأولىالدرجةن5دولةالصينمنجعلتقد

..خصومهاب!لك

إلاهوما،السياسةورجالالكئابأقوالفىالاضطرابوهذا

السياسةنرىولدلك.هذاوقتنافىالسائدةالاضطرابلحالةصورة
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بعضوهأ!.التقدبرواقييزفىواضحأوهضهجأثابتةخكلةلنفسهالاتعرف

الموازين،واضتلرابالقيماخلالمنالضروسالحربهذهأعقبتهما

فىا!الحاإليهآلتفيمابرأىنقثلعأنإوماعليناالصعبمنفبات

حمتىقليلاالانتخلارمنبدولا،فيهالمحثلينأقداروفىالدولىالمسرح

وأولىقادتهعتهولإلىالرشدويثوبالمعإبالكوكبه!اشثونتستقر

فيه.الأمر

تنقسم،وصغيركميرإلىتفسيههاجافبالما!العالمدولف!نوبعد

ت!ونأنلهابُرَدلمأوتُردلموأخرى،المستعصراتتملثدولإلم!أيضأ

كالأولالنوعمنداثماالكهيرةادولاوليست.اتالمستع!ذواتمن

.الثاقالنوعمنكلهالبستالصغيرةالدولأن

اعلإاحرموتد-الكببرةالدولمنالحربقهلألمانياكانتفقد

ت!ونأنازيبنالنامنالساسةنفس!قلمجزوكان-المستعمراثحيازة

.الأطرافمزاميةواسعةمستعمراتذاتالبرتغالمثلصغيرةدولة

ت:لا!ر50بعنىلىفىالاسنعمارظاهرةدراسةالتاليةالفصولقوسشحاول

.الاْفطارمختلفق
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ساوحمَدلاشتطزدديمًاا

السباسىالنظامفىأثرتالتىالحديثةالاستعماربةالحركةلعل

السباسيةالظاهراثأحقهى،التأئيرأبلغالومفيهنعيشالدىأللعا

السياسةميدانفىفليس.مميقةدراسةندرسهاوأن،النظرفيهاننعمبأن

باتالتى،الاستعمارظاهرةمنأ!ززأوأظهرحقيقةالبومالعالمية

وبلاد-مالكةبلاد:أقسامثلاثةإلىالأرضقسمتأننتاثجهامن

أضيفوربما،مماوح4ولابمالكةليست""مسئقلةوبلاد-مملوكة

الأرجحعلىوهووسطحا)*فىولكنهمملوكولابمالكليسرابمؤوعإليها

.1(ا)وسطالأمورشر":فيهايقالأنيمكنالتىالفليلةالأمثلة"ن

الاستعمارمعنى

دقيقة-دراسةالظاهرةهذهدراسةسبيلفىونحن-بناوجدير

دراستهيبدأأنلأحدنايخطرولقد.معناهاوتحديدبتعريفهانبدأأن

.المعارفدوائرأواللغةكثبأوالمعاجمبمراجعةالاسثعمارلمعنى

فىف!ن.حنينبففىحثىرؤوبلنالأس!ارهذهفىالباحثولكن

لكله4ذكرفيهايردو!،،!ر!مادةفىعشرصفحاثمثلاالع!ربلسان
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كمادةيالزم""إمبر"،دةمنخاليةالبريطانيةالمعارفوداثرةالاسنعمار،

الكلمةاشتقتوقا-.المعنىهذافىأخرىمادةأيةومن،مستقلة

أو.،العمران!و!العمر"مادةمنالتفاؤلمنثىءفىالعربية

شرإلىسبجرالمزعومالعمرانهذاأنالكلمةلهذهالواضعيننجلديدر

والتدمير.التخريبأنواع

معنىتعريففىالغأأسةارالىنرجعأنالعبثمنأنوبدي!كأ

الاْلثا!منيكللمو)ن،بحتاصطلاحىلفظهذالأنالاسنعمار

استخا-موقا-.الكتابجميعلدىمحددأمقررأمعناهاأصبحالثى

سبيلوعلى،الآخرأرادهممايختلفمعنىفىالكتاببعضاللفظهدا

لا،ستعيمارالمتعححبينالكئابأحدمنمقئبسأمثلاهناأسوقالمثال

ينإاالفائا-ةالأصليةباللغةالنصه!اأوردأنلىولابد،والمستعمرين

للعربية:ترجمثهأحاولأنقبل،الفراء!نالإنجليزيةيعرفون

،6 Imperialism is Nationalism transfig! ured by a light from

univerاةnity".ر 6 al hum1(شااةأأاأا،.ا9111اأ.اhإأ

ياحا:فيماالعربيةإلىترجمتهنحاولأنالمم!نومن

بتأ؟!رصورثانحولتالوطنيةالحركةهىالاستعماريةالحركة!

!...العالميةالبشريةأماقمنضباء

منفإنتمامأالمعنىواضحةليستالعبارةهذهأنمنالرغموعلى

فلاسفةخل-تدورالنىالمعافىبعضالقارئمنهابسنخلصأنالمم!ن

http://www.al-maktabeh.com.سالنامأماسياستلايروتبرهـرهمظاتفسيرتقهمعاىلماأخذواالذينلاستعمارا
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منكاتبالاستع!ارإلىأخرىإشارةيطالىأنالقارئأرادوإذا

كنابمنالمقتبسةالأيةالبارةإليهأسىشافإقرشهيئلبقفرنسنى

:"القوانينرو!"المشورمنتسكيو

5 rendre9ولشااع droit.شاsnovا!ه*8+ quشأSi 'j av+ i3 ! soutenir"l

:،i+ْ iثالعاquc3أءاه!شاح,esci6ص!ْا!غsv8أles

'1,AniEriqueاعحceuxشأل!7!د،"ولءح8)3اأأاصاuplcs 'd Europأ!كس!2ع

de '1 Afriquc, pour Wen servir*5؟،؟،ا؟ en escl 76!ge*3اع!1،)حلما ontةأ

fricher،هـء.57. tart de4!ا+

picds jusqu' d la1انافى sont noirs dcpuis611ر36أdontل!شا؟ثلا...

impossibleا! doشاesquيم31أأ،qu' ilلمء363شاout le ncz si11؟etث!!ا5؟

plشا. + indr

quiالحء3 est un11ءحا،أس!)8(حأر4،اأصاdaps01!ولح"8ه،ا؟س!س!6اشا+،4اص

bonne, d 6 ps un corpsول،8ع،1،ابمsurtout3ير14اس!وtit mis onكاكح!؟+ظشا،،فى

."Lout.noir

.hap.Vزر،7بمsprit des loin, Livreولس!11ثا

،عبيا!الززوجلاتخاذالمكتسبحقناعنأداخأدمنىطبإذا"

الأصليين،أمريكاسكانأفنتأنبعدأورباشعوبإن:أقولل!ق

استغلالفىتستخا-!الكىأفويقيةشعوبتستعبدأنمنبدائرلم

جماعاتإلاهىماالمذكورةوالشعوب.الفسيحةالأقعلارهذهكل

فطسأأفطسوأنفها،الرأسقمةإلىالقا-مأ!صكلنالإلرةسرداء

لل!رءيمكنولا.لهاترفئأنلالمستحبءنيكولىأديكادبحيث،شنيعأ

وضعقد-الساميةالحكمةذووهو-وتعالىسبحانهالئدأنيتصبررأن.

"...السرادحالكج!مداخلفى-طببةروحأالأخصوعلى-روحأ
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ولكن.الاستعمارلثعربفاْخوىأ"ثلةن!كرأنوسعناوفى

ومبلى،الكتابنزعاتاخئا،فنحتلانةالاْ.صلةه!هسيصدالؤارئ

منالانائا-ةقايلةكلكوهى.شهلاسرريةأو،وتعظيمهنمجيدهإلى

دونهحأمنتسإوبعبارة!رألاالمفييدومن.الخالصةالعلميةالوجهة

أنإلىالإشارةف!ن-الس!يةمجردعلىمتليةليستأنهاإلىنشيرأن

محنلاهرمنمغل!رأكانتقدلهاروحلاالحمراءأوالس!وداءالشعوب

أنافسهمالا-ينورجال.عهدهأواثلفىالحديثالاْوربىالاستعمار

كلراحلفىادينثادةكانوقد.النزعاتهذهمئلعنيتورعوالم

بأ:ثمالحدصرالمتودإلىيشيرون،المثماليةبأمريك!االاْولىالاستعمار

الوساثل.بمختافعلبهمبالقضاءيأمرونوكانوا،الشيطانسلالةمن

ليسالتىاب-يإةالأمراضلينهمتنشرأنالوسائله!همنوكان

القا-يم.العالمشعوباكثسبنهاالئىمنهاالمناعةتلكالأصليينللأمريكيين

الهنودالأ.سب!ونبمكنبأنتوصونفكانوا-الحصبةمرضأ!هاومن

ا،جمحابونسايتغحلىكاناىا)البحلاطين(الاْكطيةعلىالاسيلاءمن

الين.معتمامأيتفقمماالإجراءهأ!أنيرونوكانوا.بالحصبة

تعريفأالاستسارلفظنعرثلاْنحاجةفىأنناالقولوصفوة

هوهناالمقصودفالاستعمار،ه!هلدراستنالمجسهـيرأ،واضحأسلا

النفوبسطأوالسيحازشأ:ثامنالتى،الأعالمج!وعةأو،العملأ

الاْرضمنمساحةعلى؟الناسمنمنظمةجماعةأو،دولةبواسطة

والسكانالأرنحسعلىأو!الاْرضتلكسكانعلىأو.لهمتابعةتكنلم
http://www.al-maktabeh.com
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جميعيشمللأنلىيخيلفيماكافالتعريفوهذا.واحد،آنفى

ليسولكنطويلتعر!اوهو.وحديثهقديمهبمالاستعمارأؤواع

البساطةعنبعيدةلنطاهرةوموجزواضحبرلتعربفنألىأنالس!لمن

منالتعريفهذاعليهاشتملمانظهرلكى-لناولابد.والسهولة

التىاكواحىبعضمنهؤلبرزتفسرهبعفملاحظاتتنبعه-أنالمعاق

كافيأ:وضوحأوهلةلأولواضحةتبدولا

الحربية.الةوةاستخداممنهايكونقدإليهاالمشارفالأعال-ا

بشرائها.أرضعلىالسيطرةتحدثوقد.خالبأيحا-ثماهووهذا

منبمزيجتحدثأو.روسيامنألسكاالمتحدةالولاياتاشترتكا

وقدأسبافيا:منالفلينجزراشتريتكا.والشراءالفوةاستخدام

جزيرةعلبريطانياحصلتكا،الختصةالدولةبرضاالسيطرةتحدث

خاصة.خدماتمقارلفىالعثمانيةالدولةمنقبرص

الضرورىبنليسأنه"هيد،النفوذبسطأوالسيطرةوعبارة-2

،البلادمرافقجميععلىالدولةتتسلطبحيثسافرأالاسئعماريكونأن

بهونقبدالدولساثردونبهتننثردسياسىنفوذلهاكؤساأنيكنىبل

نأن!كرالمثالسبيلوعلى.النفوذذللثعليهايبسطالتىالبلادحرية

!ث9391سنةأبريلشهرلغايةألبإنياعلىسياسىنفوذلهاكان)بطماليا

استعمارمنالحالفانفلبت،تام!اتسلطأذلكبعدعليهاتسلطت

.ثقهلاستعمارإلماخفيف

نأبهأريد،الناسمنمنظمةجماعةأوالدولةعلى3-والنص
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!ثلالحا-يثةالعصورفىتألفتالتىالثمركاتتكالاستع!اريشمل

استعمارية؟ممالوقامت،الشرقيةأفريقية،وشركةالشرؤليةالهندشركة

ذلكفىشأنللدولةيمونأذدونالبلادموافقءلىوتسلطت،عايفة

شركة.بنأليفالإذنس!وى

هوفهذاطففطالاْرضعلىيقعفدالةسلطأنإلىوالإشارة-4

-السكانمنالخاليةحكمفىأوالسكانءنخاقيبلادفىْيحدثمما

الحديثةالأمثا4ومن.النوعطمذامثالخيرالفديمةاليؤلاةيةوالمستعصرات

بعثىءأمكنناوربما.مثلاهيلاز4سانتجؤيرةعلىيطاْئينالبراسثيلاء

هذامنالثطلبةأمريكاعلىالأوربيبناسثبلاءنعدأنالنجاوزمن

الاْصليين.السكانمننسبيّاقليلعددوجودمنالرغمعلى،النوع

يكونفذلاث،الأرضدونالسكانعلىتقعقدالسيطرةأنأما

يكلهونولامنهمتغثصبفلاالأصليينلسكافهاومرافقهاالاْرضبترك

أفربقيةشرقهومثالانذحرالناحيةهذهولإيضاح.نهااب!ء

.والسكانالأر!علىالمستعمرونيتسلطح!يثمئلا(كينيامستعمرة)

،.بأرضهمبالاحتفاظالأصليينللسكانممحفقد،أفريقيةغربوأما

الأوربيين،لسكنىثصلحالمزلفعةأفريقيةشرقأرضأنذلكفىوالسبب

ين.المستعمرثلائجسكنىلاالحرارةشديدةمنخفضةبر!يةالغرأفريقيةوأرض

التريف!ذافىيدخلهل:يتساءلأنللفارئيبدو-وقد5

دولةتنشئأن!لاالاستعمارمنوهلنجالثقافىأوالاقتصادىالنفوذ
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،التطرفحدالناسلىببعضالوطنيةالنعرةتبلغوقد.الآراءفيهتختلف

لثركةأوالترامشركةبانشاءمثلابلجبكامنرعاياقبامأننبتوهمون

الصورمنصورةأيةفىالأجنبىالمالرأسدخولأو،هليوبوليس

الأيدىمنآلافاستخدامإلىأدىلوحتىالاستعمار!ن!ربهو

الثقافيةالمشروعاتأنأمئالهوفيه!افىوالصواب.الو!لنيةالعاملة

نتيجةأوسبباتكنلمما،يثىءفىالاستعهارمقليستوالاقتصادية

السككإنشاءفىالاْجنبىالمالرأساستخدموقد.سياسىلنفوذ

الأمريكية،الأقطارمنغيرهاوقالمثحدةالولاياتفىالحديدية

لأىنتيجةيكنلمأنهكما،سيامىنفوذأىعليهيترنبلمذلكومع

بهضفىالثقافيةالمعاصدتنمثئماكةلميراًوفرزسا،أجنبىسهياسىلأتسلط

.الاسثعمارمظاهرمنمظهـرأىله!ايكونأندونالاْمويكيةالبلاد

ذريعةدينيةأوعلميةبعثاتوجومنتجعلأنفرنساأرادتإذاأما

لاحتلالهأوالأقطارمنقطرفىالسياسىسلطاخهالبسطبهاتت!رع

اظيركثلومثله،استحمارىعلبالطبعف!ذا،عسكرتااحتلالا

فىلبمستالاقنصاديةوالمشروعاثالعلمبةفالبعئات.شربهبرادال!ى

حكومتهعلىالقطووالتسلطشئؤنفىالندخلولكناستعحاريرثآمملاذاخها

الاسثعمارظاهرةبيننفرقأنالواجبومن.الاستعمارىالعهلهو

القارئوسيرى.استعمارىبعملللقيامبهانتذرعالنىالذواخوبين

الاستعمارية،بأممالهاللقيامالذراختعوؤهالنالاستعماردولأنيلىفما

.العدممنؤلوجدهاالذراخهدهتخلقماكثيرأأنهابل
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والحديث:القديمالاستعمار

ليسشرحناهالتعربف.الذىحدودفىالاستعمارأنالواضحمن

أقطاراحتلالالاستعمارمنالغرضأكانول!واء.الجديدبالشىء

توسيعمنهالغرضكانأمالسكانمنخاليةشبهأوخاليةبيدة

لمذقنجدأمثلة،ف!نناال!حَانعامرةأقطارعلىبالاس!يلاءالدولةرقعة

!مت!مراتالفينيقيونأسسفقد.القديمةالبشريةالعهـودفىاينوع!ن

مستعمراتالقدماءالهيىنانوأنشأ،الأ؟يرفالمتوسطالبحرفىمختلفة

صقليةوفىالبسفورومضيقالأسهودوالبحوالأناضرلسواحلقعدة

استعما!الوصوهمنكمُيرفىتشبهوأسبانبا،وهىفرنساسواحلوعلى

(ولاْلمكلشالياوعنداا،ثحدةالولايات)الشماليةلأمريكاالبريطانيبن

.الجديدةوزيلندة

ضخمةدولإنشاء،ةبلمنذكزلاكا،الةديمالصلمشهدوقد

العظيص4.الرومانيةالدولةوهصل،و3شوررانوإبابلإمبراطوريةمثل

شحلتحتىرقهتهاوا!سستال!ربيةالدولةقا!االوسطىالععوروفى

2سياشرقفىعدةدولاالمغولأنشأكا.القديمالعالممنكبيرأشهطرأ

نفسها.الأوربيةالقارةقبنفوذهمبلغلقدبل-ونجربها

والحديث.القدي!الاستعماربينجوهريةفروقاهنالكأنغير

التاريخيةالعصورعلىقصورأ5لي!سالقديمالطرزأنيلىفيماوسنرى

الحديثةالعصورفىأيضأبنطهقالطرازه!اإنبل-والوسطىديمةالة
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وسنحاول..!ونابرتنابا-ونأسساالتىالعمرالفصيرةالضخمةالدولهَعلى

والحدبث:القدي!الطززينةينالأساسيةالفروقتلثإظهاريلىفما

Iذاتالدولبهئقوممملاالفديمةالعهودفىالاسنعطاريكن-لم

جماعاتتبائلأوالمستعيصرونكانماكثيرأبل،وحدهاالمنفدمةالحضارة

منمكنهمماوالنظامالحربيةالةوةمنلهمولكن،الوحشيةإلىأترب

الاسنعهاربةالدولأما.ممتازةحضارةذووسكانهاأفالمعلىالسيطرة

وجهتوقد.بسهمالحضارةفىضربتتددولعامدوجه-،ف!نهااليوم

اقنصادىتأخرأوسياسىضعفحا)ةفىبلاد!والاشعماريةأممالها

الاسئعماريةكاراتهامنيخمثىوحشيةشهوباليومالمفىولش!..وثقافى

وعلىالرومانيةوالدولةالصيندولةعلىالمغولإءإ!اتمنحدثكا

الأةطاربهانفردتعلاليومالاشعمارىوالعدون.العربيةالدولة

وا!ربى.والمالىالسيامحماالنطورفىا،ع!الشأوبلغتالتىالمتمدبهة

تعدولم،كلهالعالمشعلقدالحديثالاستعمارىالتوسع-إن2

لاةم!ماربادنحامتداادونصيرلئقاعاسعةلوااالمحيطاتاالئماسعةولافاتالمسا

منركنببقولم.البحاروراءالواؤمةالأةطاروإلىالقاراتقلبإلى

هذافىوالفضل.الاسئعماريدئالهأنمنأمن0فىالأرضسطح

وسرعتهالانتقالس!هولةوإلىالمجهولةالأفطارجيميعمنالكشفإلىيرجع

الحديثة.الخنرعاثبواسطة

أنهالاستعمارىالميدانفىالتوسعهلهاعلىقئلبوتد3-ه!ا

فىمبعرةأقطارعنعبارةالحديثةالإمبراطورياتأوالدولأضبحت

http://www.al-maktabeh.com



44

فأصبحنا،القديمةالدولكانتكا،مندمجةكتلةلا،الأوضأركان

الشرقيةأفربقيةفىمةوال!مساحاتعلىتسيطرابرتغالامثلدولةأننرى

ومئل.الشرقيةا!شدجزروفىالهندفىمنهاأقلمساحاثوجملىوالغربية

فىعظيمةمساحاتغلىثسيطركانتالتى،هولندةعنبفالهذا

الاستعماريةالدولفىبالطبعوضوحأأكثرالظاهرةوهذه.وأمريكاآسيا

وفرنسا.إريطانيامثلالكبرى

منكبيرةس!احةعلىتسيطرفكاؤتالقديمةالإمبراطورياتأما

والدولة.متلاضةمتجاورةأجزاءعلىتشتملولكنهاالأرضسطح

فاراتثلاثفىموزءةأقاليمعلىاشتمالهامنالرغمعلىنفسهاالرومانية

الوحيدةوالدولة.المتو!طالأبيضالبحرحولمركزةعلهاكانتف!نها

التىالروسيةالدولةهىالةليمةالإمبراطورياتتشبهالنىهداعمرنافى

.البرىاكوسعبواسطةدائمأانتشارهاكان

العناصرأن(الاْةطارؤجاورتقارب)الظاهرةبهذهويحق-4

تجانسأأكثركانتالقديمةالدولمنهاتألفكانتالتىالجنسية

الاتحادءننوعبينهايحدثأنالزمنمدىعلىأمكنولدلاث.ونشابهأ

الأسبانمنعناءمرعلىاشظلهامنالرغمعلىالرومانيةفالدولة.والاندماج

أكثركانتف!نها،والبربروالعربإونانوا(الفرنسيينأجداد)والجول

الشعوبوهذه.البومن!رفهااستةهإريةدولةأيةمنتكوبنهافىانسجامأ

اختلاتبينهاليسبشريةسلالاتإلىتهثمىالأجناسعالمنظرفىكلها

http://www.al-maktabeh.comالأجناسقجه!يععلىتشتملف!نهاالحديثةالإمبراطوريةأما.كبير
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انحتلفة.الحضارةمراتبجميعفىوالألوان

أنهـو،والحدبثالقديمالاستع!اردكنالفروقأهم5-ولعل

أكانسواء،للدولةالأعلىالحاكممملمنكانالقديمالتوسع

ورعيتهمملكتهزيادةأجلمنوذلاث،أمقيصرأعاهلاأمسلطانأأمملكأ

الحاكةالطبقةوشأنأسرتهوشأنشأنهبذلاثفيعاو،دولتهنطا!وتوسيع

.ؤلؤيدهتوْازرهاك

بهذهتنغالجديدالعاهلحكمتحتتدخلالتىالشعوبوكانت

الشقاءن4حظهاوتشاطرها،الإمبراطوريةشعوبمجموءةإلىالطريقة

وتتألم،صالحأالحكمكانإذافتغتبط،الفوضىأووالنظامالسعادةأو

تجعلالتىالقوميةالروحتالثهنالاثتكنولم.وشرورهمفاسدهمن

أجنبى.لسطانتابعونأنهمصكموفيالناس

أعالهافىاشزكانتلبثلمولكنها،روماأسستهاالرومانيةفالدولة

الرومانيةالدولةحكموقدْولى.وإيطالياروماسكانكيركثيرةشعوب

أحدمرةالمنصبنولىبل-العهودبعضفىأسباقأصلمنقياصت

.شذوذأالإجراءهذافىأنللناسيبدوأندون،العرب

..والمغربالمثمرقعلىسطانهابسطثقلىالعربيةالدولةوكدلاث

ولكن،الشعوبسائرعلىالمزايابعضعهدهابدايةفىللعربفكان

العربية،ا)!ثقافةنشروفى،الحكمف!اشتركتأنالعناصرساثرتلبثلم

الختلفة.النشاطنواحىوفى

يستكزأنيريدمالثضنعمنليسف!نهالحديثالإستعمارأما
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الشأن،فصاحبنف!ماالشهوبمملمناليومالاستع!اربل،الرعيةمن

،ولذلاثالهولندفالشعبأوالفزد!ىالشعبأوالبريطاقالثبهو

كلست!!رانهعنيتحدثوبالش!تالثأةناءمنالواحدنسمعماكثيرأ

.واظيلاءالزهومنشىءفىوممتلكاته

منليسأنها!ديثالاستعمارفىالغريبةالظاهرات6-ومن

صورةقالأفراد-ولىماعثيرأبلنفسهاالدولةبهتةومأنالضرو!ا

البرثاتيعدونفهم،قبلمنذكرناكاحمارالاشأعال+جحيعشركة

لتأليفالأحمىالغرضأنومع.اللازمةلأواساحةوالسفنالعسكرية

الفتحثتناولبلالتجارةعلىتقتصرلاأممالهاف!نالتجارةهوالشركة

والأنصارالجخودكلؤلوزيعهاسكانهامنالأواضىواننزاعوالحكموالغزو

حاكةدولةكانتالثصركةأن،أىالقضايافىوالفملالمرافيوجباية

.الا!تعهارمظاهروكلالحكممعاقب!لمسثعمرة

الأهميةعظيمةأقطارأالشركاتبواسمطةالاستعمارتناولوقد

الثمر!ة.الهندوجزرأفىيقيةوجنوب،الهندفها،عشرالسابمالقرنفى

الأؤرثورجة،القارةلاستعمارعدةشركاتألفتعشرالتاسعالفرنوفى

القارةتلث.قواسعةمماحاتعلىأوربيةجماعاتتسلطفعلاتموقد

الثركةالمثالسبيلعلىونضرب.عشرالتاسحالقرنمنالأخيرالرجفى

كيلرمزألفماثةكلتزيدمساحةعلىواستولى،رودسسسلألفهاالض

فى!الفضل!لهاالتى،البريطانيةالشرقيةأفرفيةوبثركة،مرج

http://www.al-maktabeh.com-ئرلمنفسه)يو!ولدالمالثوحنى.وأوغندةأفريقبةشرقعلىالاستيلاء
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!اهامستفلةهيثةلذلاث-أنشأبرل،الكنبواستعماربلجيكاتةولمطأن

.!الكنجوفىالحضارةونشرللاستكشافالدولىالانحاد"

Alliance Internationale pour'1 exploration et lacivilisation"

duCongo".؟

نأمنبردلامماريةالاشالمشاريمبهذهالشبماثقيامكان

فقد.الملاثمةكللاحكوماتملاثمأحلا،ففسهاالدولة3اتضطلع

أجلمنالفظاخمنيشاءونماثرتإونالأةرادتتركأناستطاعت

حالكلملىفهم،والوحمئميةالإح!مناقتزوااو!ه،والاستيلاءالفتح

بكلتقمىأنالن!ابةفىالحكومةوزةطيع.مسثولبنكيرأشخاص

إدارنهاؤتولى-المستعهذعلىوالاةلاءالفتحةلامبعد-الشركة

منأنفقتمامقابلفىعريمأتعويضأالشربهةتمنحأنبعدبنفسها

للشعبالخلصالمنق!!ورةفىالدولةثجىءوهكذا.والمالالجهد

غيرلهاوبذلت،لإنشا!هاهىحمحثالتىالشركةنحالبمنالأفويقى

.والإرشادالمعؤلةمنقللي

الجديدةالاةمهاريةالحربهةبهئمتازماأهممنأننرىوهكذا

يشاركهاأويشقهاقدبل،وحدهاالاس!تدماربأمماللاؤنه!الدولةأن

فىالأولالمرجعهوبطالش!يجهلالديمقراطىوالنظا!.الرعيةمنأفراد

سياسنهافىشبهانأيمدعلىت!حصلأنللدولبدلاول!لاث،الدولةةسياسى

أفرادلدممط-ميعالاستعماربةالعقليةفىبيةمنلهابدولا،الامدلمتعصارية

.الإصكانبقدرالشعب
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الاستعمارأسباب

يداؤمونوفلاس!4كتا؟لهأنالحديثسارالأمزاياأهممن

+افقل!القدماءمنالفات!ونالغزاةأما.ومراميهأغراضهويشرحونعنه

التوس!عإلم!ظهعوهمالتىالأسه!بابوشرحسباسنهملتبريريدعومارأوا

ةيهاكانقلبلةأحوالااسصتثنيناإذاإلااللهم،أقطارجديدةءلىوالةسلط

والديئية.الصلببيةالحروبمئل،للغزومبرراتذعرإلىالالتجاءبعض

وثةولى،يغزوأنحقهمنبرىالعظبمالعاهلفقدكانذلاثعدافيماأما

الاستعهاردعاةأما،زتبرأوتفسيرهإلىبهحاجةلالباحثاستجابة

:كئيرةوأتوالمداهبفلهماليرم

فجدلم،اليرمالاستدماريينضمائرفئشناإذاأنناالجاثز-منا

وإنما،الاةمماريةالخططانتهاجإلىتدعوهمحقيقيةدواخأوأةابأ

كا!اكاإوماالدولتحركالسيطرةوشهقالاستيلاءغريزةمجردهو

للاستعمارمبرراتذكرواتدالكتابمنعددوهناك،القدماءتحرك

أئيحهأنلو_جنكيزخانمثلقديمعاهليذكرهمماكثبرأتختلفلا

هـصلاةالاوردكرزنفيقول.الاست!مماريةسياستهببرريفسرأوأنله

الهندفقدناولئن.اإخفاةْأومجدناومقياسعظمتنامحورهىالهندإن!

لروا!ولو:الفرنسىالكاتبويقول.!شهسنابغروبإيذانأهذاليكونن

فسرعانوالا،عظيمةأفريفيةدولةتكونأنمنلهابدلافرنساإن

أعظمشأنالعالمفىلهايكونولن.اكانيةالدرجةمنأوربيةدولةتغدوما
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ورومانيا.الهؤدانمثللدولةمماكثيرأ

خطرأوشأنلهايكونلنالدولةأنيرونالمذهبهدافأ!اب

النازيوناعتنقهال!ءطهوالمذهبهذاومئل.والاستعهاربالتوسحالا

شىءمنلهبدلاشعبهمإنفقالواجديدةكلمةلهوابنكرواذللثبعد

.كبرهوبلادبلادهعلىيشتملحهوىمجالأىLebensraumاسى

!وزبحيثعإمةمرونةذوالحيوء!المجالهذاأنإلىمنهمالغلاةهبؤ

.!اكلهالعالموكدأألمانيالنااليوم!.كلهالعالميشملأن

الم!هببهلىاالارتها!بعضوله-الثاقالاستعمارىالم!هب-2

4!مقدعهعاليةرسالة"لهاالشأن!احبةالدولةبأنيخادى-الأول

،والحضارةالمدنيةرس!الةوهىألا،الشعوببينوتبئهاتنشرهاأنلهابدلا

ولي!.والأعمالشعوبسشوىلر2وتضحىتبدلبأنعليهاتقضىرسالة

العزةآفاقإلىبهاوالس!موالبشريةلإ-*ءوسيلةبلكايةوالغزوالفتح

والحرية.والكرامة

الشعوبتؤديهاالتىالرسالةتالثالمذهبهذاأمحابوصفوقد

The،بيعه!"+ء4!للاكااالجنسيح!ملهءعب)بأنهاإلأوربية White man' s'

التىمماريةالاتالنفوستلثإلىمحببولكنه،فافىحئف!يلمحبءوهو

مكاناكلفىالإنسان0بنىشأنرغهدنهاجعلث

مننسخرقدكثبعنالاسثعماريينممالTنشاهدالذينونحن

هنايثولكن،النفاقمنأوالهديانمنضربأنراهاأوالأقوالهده

وبتبعهم.وإيمانعقبدةمنالأتوالبه!هيدلونأشخاصشككيرمن
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هؤلاءعدديكونوقد.استعهاريةدولةكلاناس-فىامنقاليلغبرعدد

تلطفأن!لىووخمضطر،المست!مراتصاحهةالبلادبعضقكب!رآالناس

الاسةممارية.ل!لياستهاحدةمن

اكليتوهمهماينشدالذى-الاستعمارىالطرازهذا3-بعد

المذهبوهو،لة!ر!رأنهشكلانوعمن2خرطرازيجىء-الأعلى

وإقاه!تهم،رعاياهلسكنىأقطارجديدةعلىالاستيلاءرةبكلمروينادىالذى

قرون"-امنأاةوطنوهاالذينالأ!لإ!نسكانهاالأقطارتلثفى.أنمع

شعبهاباندنادىالطرازهذامنالتىالاستعماريةالحكوماثإن.عدة

وأن،ةيهايعيشجديدةسنراضلهبدلاوأنه،الازدلادفىآخذ

الملحةالح!اجةْهذهأماملهاقيمهْلاوالإنسانيةالعدلاعتباراتجميع

نظوهم.فى

بلادفىوالت!فكيرالعامالهإ!يلىالبسطاءمنكثيرأاْنالغرببومن

مفرلاأهرالتوسعهذامثلأنؤو!واالدعاتةبمذهانخدعواقدعديدة

التضليلكئروتد.بعضهأوكلهالعذرطاورشدهالثىالدولوأن،منه

انطوتمايدركواأنالناسعلىالصبقباتهحىالموضوعهذافى

.والرياءالكذبمنالسباسةتلكعليه

بدلاالإيطالىالمشعبدأنهيتصابوذالفاشهينالدعاةنسهحوحيما

بل،اب!ضضيئوهم-المثزايا-ينلسكانهالمجاللفسحالمس!ممراتمنله

الدعايةهذهبئنيظهـرولكى.يزصونفماصوابعلىأخمم،مأكثير
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فىفوجدوا،بلادهابهاضاقتقدشعوبأ-أخرىهنالاثأن-أولا

الإيرلندىبطالش!فعلهماذلك،والاستقرارللمهاجرةميداتاالجديدالعالم

نفسه.الإيطالىاالثع!ببلوسورباالباقانوشعوبالإسكندناويةوالثمعوب

ريكيةالأهالقارةإلىالنزوحالشعوبطىهأبناهمنالملايرلميناستطاع!تفقدا

فبهاكعنصرويعملونالجديدةالجم!ورياتفىالىوموميشونحيثوكيرها

رعاياها.منناخ!

فىالمستعمراتطاسبفىاشتدتقدالفاشيةالدعايةأذ-ثانبأ

واضحةبدر-4نفس!اإيطاليافىيتناقصالسكاننموفيهأخ!الذىالؤ!ت

.ملموسىة

،إيطالهافىالسكانلازدحامنتيجةإذنالمستممراتطلبفليس

واضحأ.تخفيفأالازدحامذلائامنخففتتدأمريكاإلىالهجرةلأن

أقطارإلىرعاياهاي!اجرأنهوالاستعماريةا!ومةزبغيهالذىولكن

منجذَامحدودلعددإلانتمعمعلاقدأنهاح،عليهاوزسيطرتملكها

العنصرف!ن.وأربزياالحبشةوبلادليبيافىفعلاحدثكا،االاجرين

قوونإذاجداًتافهالإةريقيةالمستعهراتمختلفإلىالمهاجرالإيطالى

والأرجنتينوالبرازيلالمتحدةالولااتفىالهاللةالإيطاليةبالجاليات

الجديد.العالمبلادمنوغيرها

منوقتأىفىتكنلمالمتزايدينللسكانبمستعمراتفالمطالبة

مماريةالاتللمطامعوستارزاثفالسياسىالنفاقمنضربسوىالأوقاث

..كانتنوعأىمنالمرراتتلتمسالتى

http://www.al-maktabeh.com



52

سكاننحننعرفهالدىهوالاسثعمارمنالراج4-الطراز

حينمنيترددصوتهنسمعلأناضطررناقدلأننا-المهرفةيخرمصر

يرونالملىهبه!اوأ!اب.الدفاعىأوالحربىالطرازهوذلك،لحبن

عسكرية،لضروراتمنالأقطارعددقطرأوعلىالتسلطمنلهمبدلاأنه

بدلابحيث!الخطرمنهوذاكأوالإفلملهذاالحربىالموغلأنأو

.علموانكلمنسلامتهبضمنواألطلهم

الأقطار:هها،أثواعالىتنقسمالعسكريةالأهميةذاتالأقاليموه!ه

مثل،أرضهاعنللدفاعلازمةأنهاتوىوالتى،الدمولةلحدودالمتاخمة

تحمىلكىافسابلادمنإيطالبااتنطعتهالدى،الجنوبىالنبرول

خطوطتعنرضالتىالجهاتومنها،الشماليةالناحيةمنعنها2ونداأرضها

وعدنالسوبسوقناةومالطةطارقجبلشل-الإمبراطوريةالمواصلات

فه!ه.المخدةللولاياتبالنسبةوبحما،الانجايزإلىبالنسجةوسنغافورة

عليهاالنفوبسطمنبدلاالاستعماريةالدولانظرفىكلهاالجهات

هذهأنمنالرغموعلى.الحربوتتفىالمواصلاتسلامةلظن

ف!ن"الئانيةالأولىالعالميةالحربأثناءفىتمامأدلعطلتقدالموا!لات

الحجة.به!همتمسكينيزالونلاكنالاستعحارهؤلاء

نجشىولكهاا،واصلاتبطرقيلهاعلاقةلاأقطارهنالكوأخبرأ

جزبرةمئل،الموا!لاتنل!خهددأنمعادبةأيدفىوقعتإذاعلبها

الطرقمنبعيدةكلهاهفه!.الفارسىالخليجعلىقعةالواالبلادوبعضقبرص
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علبهأطلقالذممطهوالاست!عمارمنوالأخيرالخاسى-الطراز5

لكى،وحيازتهاالمستعصراتطلبأى،الاقتصادىالاستعصاو31

شركاتبواسطةالطرقبمختلفو-هعهالماللكسبميدانأتكون

علىالغالطهىالنف!يةال!بغةهذهأنيرىالكتابمنوكثير،رألسمالية

الذينخاصووجههمالمالرجالوأن،الحدينةالاستعماوء4الحرعة

التسابغذللثفىالأولاسبباوهم،الحديثخوالتو!عالدولدفعوا

الماضية.عامأالسبعبنفىثهدناهالذىالاستعمارعلىوالتكالب

بنووعونلاوهم،الدولةقكهيرنفوذبالطبعلهمالرجالهؤلاءإن

والممثروعات.الطاثلةالأرباحوجنىالثروةلجمعالنفوذهذااستخدامعن

ميدانأالمستعمراتمنيجعاونأخهمأى،تجاريةإمايمارسوخهاالتى

الأقاليملغلاتواسعةمزارعب!نشاءزراعيةأو،والسلعالبضاخلتصرلمجا

المعدنيةالثروةعنللبحثمعدنيةأو،والفطنالمطاطمثلالحارة

واسنغلاالا.

الاستعماردعاةحاولالنى-الزليسيةالاسنعماريةالمذاهبهىهذه

عنها.ويدافعوالهاويدعواويشرحوهاعنهابعبرواأن

الاستعماد:تكاليف

منواحدكيرقيثبتأنإنجلنورمانالشهيرالكاتبحاول

وراثهمنتجنىولاباهظةنفقاتالدولةيكلفالاستدمارأنكتبه

الضراثبمنيدفعهبماالاسنعماريمونالشعبوأن،ال!كريسئحقنفعأ
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حقيقىأئرأقلللهمشعهراتيكونأندونأونائهأرواحمنبفقده،وبما

تكلفهمماعدةأرقامأأوردوقد.والاْدبيةالماديةالشعبحالة!حسينفى

نأوأقث،الخئلفةالدفاعوساثلومنالحربيةالأياطيلمنالدولة

نورمانثبعوقد.النفقاتتالثمعقيكافألاكلةممرات!اربحمنتجنيهما

الدولبحكمالقائمينأنوالراجح.هذارأبهقكثبرونكنابإنجل

لمجباقتصادثامشروعأالاستعمارمنيحعاواأنلايحاولونالاستع!ارية

مجردغيرأخرىاستعماريةءطامعصألاثلأن،بنفقاتهإيرادانهتفىأن

فىشهقالاستعهارأننظنأنإلىبدضيوناماهووهذا.المادىالربح

أكاانتلىواءالاست!"ار-4السياسةاتباعإلمماالحكومات2ثدالنفوس

أدبية.أومادبةخسارةأممكسبإلىمؤديةالسباسةتال!

الدولية:الحياةيف!مهدلاستعمارا

ذكرنا،كاالسبتىمزيةالاستعمار5طالميدانفىالدوللب!ضكان

دولةنرىذلاثأمبمومن-سواهاة"لالميداندخلثلأنها-قبلمن

الهندجزرتماكتقل!ولندةؤلرى.عظيمةمستعمراتلهاالبرتغالمثل

الهندعلىتتسلطأناستطاعتقدبربطانياون!يتقزيبأكله!االشرقية

الحركةجاءتثم.وإيطالياألمافياتكوينيتمأنقبل،أخرىوأقطار

وفرنسابر-طانيافاستولت،عشرالتاسعالقرفيفىألحديثةالاستعمارية
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دافهو!صبلأل!ارالنسبة"ازوعأقاليلدنصيب.الاتفوزافلممتأخوتين

لإيطاليا.بالنسبة

هائلا،اشئدادأالحديرثةال!!ورفىالاسمتع!ارىالتنافسواشتد

واتخاذألاْساطيلبناءن!وثغنافممى،لبعضبعضهايكيا-الدولوأخذت

لا!وبمختلفةأسبابأ!بهدواأنالمؤرضونحاولولق.لاحربالأهبة

ثال!أهممنأنورصىأن!يلالمتمنف!ن،والثانيةالأولم!الحاإية

كببرةدولةكلوحرصالاستعمارىالميدانفىالظ-يدالتنافسالأسباب

السياسةجعلت!قد.وافلثالتوسعمن"نصه!ا"تدءوهماتنالأنعلى

.المقررةالحةوقكلنحقكأ؟4مألوفأأمراًاقهـلثلثموةالاستدصارية

الزورزرتكبأنشهوتهابحقيقسبلفىالاستعكلاريةالدولواس!باحت

الدوليةالأخلاقانحطتحتى.الع!دؤلخونبالأيمانوتحنث،والإثم

نورعالدولتعدفم.ادوليةاالعلاقاتفىالممموسىالأسفلالدركإلمما

.والوياءالكذبفىالتفننوعنالعدوانارتكابعن

يكنلمإن،إستعو.أتواالاستعمارعلىالتكالبأنالفولوصفوة

إفسادئالسببهوالأقلعلىف!نه،الحرببنفىالمباشرا)سبب

الأفلىعلىكانو!ذلاشا،الإنسماقورالش!وفق!دانالدوليةالعلاقات

أنزلخهاالتىالهاثلةالنكباتوفىالعالميةالحروب!ذهفىباشر5خيرسببأ

الش!وب.بج!جمع

عنتدا!ذلاثابعدالمممتحهراثصاحبةالكببرةالدولتأضإوقد

مغنم.وراءنسعىولااستعهاريةمطامعلهاليسأنهاؤدزعكم،قضييها
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أرضأتاركين،والثانيةالأولىالعالميةالحربفىالأعداءانهزمماوعند

الأقطارنلث!مالاالمنتصرةالدولوأت،حوزتهمفىبارأكانتؤ

منهاتجةلأنوقررت،القديمةالاستعماريةالطريقةعلى،هـضماوالديار

الثانية.المرةقالوصايةوتحت،الأولىالمرةفىالانتدابتحثبلادأ

له!ينالرثيسيةالخصائصنوضعأنالتالىالفملفىويمعنحاول

النظامبن.

http://www.al-maktabeh.com



والاشتِعمارلوضحايةوالاشدابا

والفسادالفوضىأشاعقدالاستعمارأنإلىالماضىالفصلقاز!هينا

الاستعهارءطالنكالبميدانفىيكنفلم.الدوليةوالعلاقاتالشئونئ

طائفةلأنؤلك،الرغباثجميعوإرضاءالثهواتجميعلإطفاءمنسع

وفرضثنفوذهافبسطت.الميدانه!افىالسبقميزةلهاكانتالدولمن

منهاتجعلوالأتاليمالفاداتنحتلففىالأتطارمنكثيرعلىيططاضها

ئواعد)أو"نفوذهـمناطقأو،حمايات)أو!تاجاتمممشعه)

قاموسعاليهااشثملالتىوالنعوتالأسماءمنذلكغيركااوعسكرية

مكتسبةحفوقالميدانقالسابقةالدولله!هوأصبح.الحديثماالاستعمار

جافةخشنةلقيماثسوىْالمتخلفةأو!اللاحقة)لدولتتركولم.مقروة

يحرقال!ىالاستعهارىللظمأفيهارئولاالشرهـةللنفوسفيهافناءلا

أ!ابه..قاوب

الدركإلىبهاوانحطالسياسيةالأخلاقالاستعمارأفسدك!للث

والموائيق،بالأيمانهوالحنثالعهـودوإخلافوالرياءالكذبمنالأسفل

فىالكنابعلبهايطلقبربطانيامثلمبجلةمحترمةدولةكانتحنى

،ريطانياأنومع.طلم!ء84+ى!4ولهالحانثألبوناسمأوربا

رةالب!هذهرأيناأنناغيرفيهاوالنبوغالسياسةهذهب!تقاناشتهرتقد
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أكلفىتنضجرأيناهاحتى،الزبنهـدىعلىوتتكاثرتنموالشريرة

المعاهداتنقضمنجعلتالتى4النازألمانياسياسةفىوأضخمهاصورة

الأوربيةاليقارةفىهذافنهاوطبقت،العلوممنعلمأأوالفنونمنفئا

الحديثة،الاستعماريةالسياسةتحامتهالذىالوحيدالميدانوهى،نفس!ا

تبتعدأنأرادتوبريعلانيافرنسامثلالمحظيه4الاستعماريةالدولفكأن

(1البحاروراءماداإلىالاستعمارىبنشاطهاتنأىوأنالأوربيةالقارةعن

السياس!فيهولتعرض،وبصرهالعالمممعتحتواغالأوربىالمسرحلأن

ميدانأورباعنالبعيدةالأقطاروفى،الشديدةللمؤاخذةالاستعمارية

مثلي!!مهممنت!نفمألمانياأما.واللومللن!دتجنبأحب9أومجالأوسع

حمالعلعلىوهى.البحاروراءالتوسعبابأغلقوتدالاعتباراتتلث

الأهـاليبنفسأورباولثرقأواسطفىاتبعتأنمنأكثرتفعللم

وأفريقية،آسياقارلىفىالاستعطريةالدولعليهاسارت8التىوالخطط

تبتكرأننحاولفلم،مدىأبعدإلىالتقلبدفىتذهبأنأرادتوكأنها

تمشيكوساوفاكيابلأدعلىأطلقتبل،جديدةصهطلحاتAأوألطء

ولو،ومورافيابوهيميا،حماية)اسم9391سنةكلارسفىضصهابعد

وروصاز!ياويوجوسلافياالمجربلادكلنلجعلتالوتتمنفسحةألمانيامنحت

التوازنعلىنحرصالئىالدولول!ن.أخرىحماياتانمارحةووبولندة

الثانيةالعالميةربالحىفنشأت،الحالهذهعلىصبرأ-طقلمأوربافى

.الك!وارثوأفظعالويلاتأشدبالعالمأنزلتالتى
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أكانتسواء،الأكبرالفضمللهاالاستعصارسياسةأنمنا)هابقالمقال

والثانية-الأولىالعالميتينالحربينقيامالمباشر،قغيرأمالإاشرالسبب

.الويلاتمنإشعوباعلىجرتهوما

حربأتث!هرأنهاللم!حور4المعادتالدولةت!لمنأنالطبيعىمنوعان

وهـذا.والددكالتوح4مظعنالبهدعلابعيدةوأخمها،أ"كلقدي)

التنصلينبغىشىءالاستعهارسياسةبأنصريحاعرافنهسهالتبرؤ

:؟ا.تدقأنتريدلاوسبة،بهاتو!مأنالدولتالثدأبىوصمةشهكأنه

ويركالطرفينلأحدساحقةجهزيمةدائمانتهىالحديثةالحربولكن

السنةوكانت.فيهاالتصرفمنلابدونحافاتأسلابأالمهزومالفريق

منالمنتصرةالدولبرلينالغناثمواة!تسامالأسلاببئوزجتقضىالقديمة

قامتالتى4الجلياالإؤممانيةالدعايراتأنغير.ترددأوتحرجأدفىغبر

الئانيةالح!بفىالمتحدةوالأعمالاْولىالحربفىالمئحالفةالدولبها

وبلغث،والغربالشرقفىوانت!شرتوالأ!قاعالبقاعملأتفدكانت

إلىبرجعأنالظافرةللدولةالممكنمنيج!للممبلقاوالحدةالشدةمن

القديمةالخطةعنتعدلأنمنبديكنولم،السافرالاةممارسياسة

ولذلك.جديدأنهجأالمهزومةالدولمخلفاتفىالتصرففىتنهجوأن

الثانية،المرةفىالوصايةو"بدأالأولىالمرةفىالانتدابمبدأسنت

التىال!ثرورالاسهمارمنبأنضمنئااعنرافأالجديدالمسالثهذاوكان

تؤذىالتىالعوراتمنءورةالأتلعلىهواْوعنها،الابتعادمنبدلا

جدبد.بغطاءوتغطيهاسترهامنفلابد،العمون
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تسللضلمالأولىالعالميةالحرببعدالممتصرةالدولف!نذلكومع

شزانظرهافىالاستعماركانلوإذ.السلبمالمنطئعلىينطبقكلسلكأ

والحماياتالمستعمراتجميععلىالانتداببنطبيقلبادرث،الشرورمن

الأراضىعلىالسيطرةأنهورأت،هذاتفعللملكنها،والممتلكات

يطبقلنالجديدالمبدأوأن،عنهلتخلىمعنىلامكثسبحقانقديمة

.المهزومالعدوسلطةعنهازالتالتىالأراضىعلىإلا

نطبيقهوإلىهذاالانندابنظامإلىننظرأنالآنبناوجدبر

شيثأجديدأنعدهأننستطيعمدىأىإلىنرىحتىافىتلفةومظاهره

فىالحلفاءثورظالتىالإنسانيةالمبادئمعيتم!ثىاللموليةالسياسةفى

الاستعماريةالمثموةمنهتتخذجديد؟وبسوىيكنلمأنه،أولهاادعايةا

الائتداببفكرةالمنادينبينكانلفد.رديئأسزأأوجديدأسترأ

الضعيفة،الشعوبعلىحضايعطفونممنوأفرادجماعاتلهاوالداعبن

التىهىتكنلمالجماعاتهذهولكنوالرخماءوالر!السعادةلهاويتمنون

صالحة،سياسةْالىالصالحةالفكرةوتحويلالانتداببتنإذتامث

الاسنعمارىمسلكهايكنلمالىالدولنفسالانتداببثنفيدأقابل

هلننظرأنالانتباهيسترعىمماكانول!لك.الشديدواللومالنفدفوق

إلىفجأةتنقلبأن،نظيفةأوطاهرةتكنلمالنىالأيدىنلكتستطيع

أوإخلاصونبلطهركلهاأداة

http://www.al-maktabeh.com



61

:الانتدابتعربف

ؤلركياألمانيامنسلختالىالأقطارجميعالانتدابيتناوللم

بإضافةأوربافىعدلتقدالدولحدودف!ن،وبلغارياوالمجروافسا

وغبرها.ويروجوسلافياورومانياوإيطاليافرنساإلىالأرضمنمساحات

منتدبةإيطالياتعدفلم.الحدودفىنعديلمجردالإجراءاتهذهواعتبرت

رومانياولا،واللورينالألزاسعلىمنتدبةنرنساولا،ترنثينوإقليمعلى

للد!رلمتممأجزءأالأراض!ه!هأصبحتبل،جرّاوهلمنرانسلفانياعلى

زالالتىالأراضىعلىمقصورأالانتدابمبدأوأصبحإليهاضمتالى

مقصورأكانأنهأى.وأفريقيةآسياقارلىفىوألمانياتركياحكمعها

وعلىالاستعمارىالتوسعنطاقفىعادةتدخلكانتالتىالقاراتعلى

الاستعماوية.الدولأنظارمطمعكانتالتىالأتطار

بأنهالانندابمبدأالبريطانيةالسياسةأقطابأحدعرف

on by the conquerors on the sovereigntyْف-imposed limita!للعs،،ول

whichولaهةاله"05 they obtained over conquered

حقمن-أنفسهمعلىالفاثحونفرضة-حدعنعبارةهو"

،قهروها"االىالأمعلىأحرزوهاالتىالسيادة

عصبةإدأرة!لسإجماعقبالفوواللوودبهأدلىالتعريفه!ا

وش".فلسطينعلىالكلاأبمناسبةلكؤ2291سنةمايوشهرفىالأم

العفليةعلىالضؤشيثأمنيلتىالذىالتعرجماهدافىالنظرننعمأنالمهم
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التعريف:هذافىفنلاحظ.التفكيرفىوأساوبهاالاستعمارية

عنالنزوليقلولم-السيادةحقمنالحدإلىيشيرأنه-أولا

التىببعفالحقوقالاحتفاظدونيحوللاالانتدابكأن،السيادةتلك

.العدوعلىوالانتصارالفتحعلىترتبت

فرضهتدأمرالسيادةمنالتحديده!اأنإلىوإشارته-ئانيأ

فىالشأنأ!اببأنهمشكغيرمنتنبىء-اْنفسهمعلىالفاتحون

.!التحديد!هذاطهىنحديد

أقلوصف-غازيةفاتحةبأنهاالمتحالفةللدولو!فهأن-ثالثأ

فىبهاالنحدثكثرالتىالإنساد4الدعاياتتالثينافىأنهفيهيقالما

الغربية.الدول

علىالانثصاريصفأنهالتعريفهذافىشىءأكرب-رابعأْ

العربمساعدةلولاأنهمع-العربيةللأمقهربأنه-مثلاتركيادولة

مثها.التركىالجيشوطردولبنانسورياكزوأمكنلما

الذينالساسةعقليةتفهمفىيفيدناالانتدابلمعنىتعريففهذا

إليهرممطاللىىالمعنىفهمفىينفعنالاولكنه،الانتدابتطبيقزولوا

.المبدأهذاسقفىا،ولالفضللهمكانالذينا،فرادأولثك

الممادةأولفىجماءماالانتدابمبدأتعريفإلىأقربكانوربما

تحتالتالبةنجد.العبارةحبثالأعمعصبةمبثاقمنوالعشرينالثانية

:الانتدابنظامعنوان
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بستطيعونلاسكانفيهايجشوالتى،قبلمنتحكمهاكانتالتىالدول

نأيجب،اطديثللعالماقاسيةالمجبما!دةالظروففىبأنفسهميقفواأن

مقدسةأمانةوتقدمهمالسكانهؤلاءرفاهيةبأنالقاضىالمبدأعلبهايطبق

الفطناتالمبثاقهذا!منأنالواجبومنالمتمدنةالدمولأعناقفى

.!الأكلالوجهعلىالأمانةتلكلثأديةاللازمة

،الانندابمبدأةواالذبننجاطريجولكانماإلىأدقالنصهذا

بينالفرقهوبالفوراللوردإليهذ!بماوبينالتعريفهذابينوالفرق

هذاتنفيذعلىثامواالذينالساسةوعقليةالانتدابنظامواضىعقلية

.النظام

:الانتدابأنواع

وهى،الأمءصمبةآنظامنيغفصللاجئأالانتدابجعلوقد

طبقألمبادئالشعوبعلاتاتولتنظيمالأمنعلىللسهرأنشئتالئىالهيئة

عصب9ميئاقمنوالعشرونالثانيةالمادةوقدخصصت،والتعاونالعدل

وأزواعه.وأغراضهالانتدابمعنىلبيانالأم

وذلكأفواعثلاثةمنالانتدابيكونأنعلىاالادةتالثونصت

والثقافىالاقثصادىوافوالسياسىا)وعىقألسكانتقدملدرجةتبعأ

وابخرافية.البشريةالاعتباراثمنذلكونجير

جزءأنبلمنكانتال!قالأفطارتالثفيش!لالأولالنوعفأما

الممكنمنتجعلالتفدأءنمنزلةسكانهابلغوقد.العمانيةالدولةمن
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الىالدولةواجبيكونالحالةه!هوفى.مستقلةكأمبهمالاعزاف

نالثتبلغأنإلىوالمساعدةالإرشادب!لعلىمقصورأالانتدابت!ولى

نأالواجب.ومنالنا!بالاسنقلالؤشمتعالكاملالسباسىالنضجمرتبةالأم

ومساعدحها.لإرشادهاتدبالنىادولةاختيارفىالأمهدهبرأىيسنأنس

غربفىالألمانبةالمستعمراتنيشملالئايةاللرجةائتدابأما

الدولةنتولىأنيجبالأقطاروه!هالاسنوائيةالمنطقةفى)فريفيةوشرق

ثقدمهمعلىوالعملووفاهيثهمالسكانمصلحةمراعاةمع،إدارتهاالمنتدبة

.الوجوهجميعمن

وهى.الغربيةالجنوبيةأفريقيةفيشملالثالثةالدرجةانثدابأما

وكذلك.الجنوبيةإفريقيةلاتحادمتاخمالسكانتليل!راوىنصفقطر

تابعةقبلمنكانتالتىالهادىا!يطفىالواقعةالكئيرةالجزريشمل

بلادمنينفصللاممجزءالأثطارتلثتحكمالحالةه!هوفى.لاْلمانيا

النظا!إلىث!ءأقربالنوعهذاكانول!للث.الانتداب!احمبةاللرلة

القديم.الاستعماري

الانثداب:ثوزج

توزجأنيظ!ونإليهدعواوالذينالانندابلمبدأالواضعونكان

التىخلافبطريفةسجرىالانتدابنظامعلهايطبقالتىا،قطار

تحثجميعأالأفطارتلثثوضعأنيرونكانوا.بعدفيمافعلااتبعت
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الدولمنتشاءمنتنتدبأنفىالحقوللعصبة،الأمعابةتمرف

تشرتالذىالقطردولةلكلتخصصوأن،العبءجمه!اللاضطلاع

نأنظرهمفىالحقولل!صبة.ومساعدتهإرشادهتتولىأوإدارتهعلى

التىالهيخةتعينوأن،الأقطاوتلكمنقطرأىعلىالإشرافهىقولم!

في!واأنالرأىهذاأ!ابحاولوقد.عنهابالنيابةالانثدابثتولى

التأييديجدواأنيستطيكلوالمولكضآ،الأمعصبةميثاقفىه!اعلى

عظ.النزولإلىواضطروالرأبهماللازم

عبءالعصبةمبثاقحددهاالتىبالصورةالانتدابلأننظرا

المنتظركان،بغنموليسغرموهـو،بهالمكلفةالىولةابهنضطلعئقيل

منهاكلتتريثوأن،الثقيلالتكليفهذاقبولفىالدولترددأن

فعلاحدثالذىول!ن.المرهقةالتضحيةلهذهئفسانرشحأنفبل

فىحارةورغبة،الانتدابؤولىعلىشدبدنزاحمهناككانأنههو

نأالحربقالظافىةالدولترلمولذلك.الطاتةجهدمنهالاسنك!ثار

مث!-مسنفلةشبهأومستقلةهبثةإلىالائنداباتتوز:3أمرنترك

اجظعاثفىوالمفاوضاتالمساوماثبينهـاؤجرىأنوفضلت-الأمعصبة

.التوزجذلكعلىرأيهاينفقحنىتعفدهاخاصة

فى-بإيطالباريموسانقمؤتمرأالكبيرةالدولعقدتالنهايةوق

وخرجت.الدولبينالانتداباتتوزيمعلىواتفقت-2591عامربيع

بجزرناليا،1واخنصتالأسدبناياالتوزجه!امنوفىنسابريطانيا

،الجدبدةلزبلندةتركتالتىسامواجزيرةعداماالهادىا!يط
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وطلبت.الجديدةغينياجزيرةمنالاْلماقالجزءب!دارةأسترالياوكلفت

جبرسبيلعلى-فأعطيتالأشياءهذهق5نصيبلهايكونأنبالجيكا

علىتشتملالتىالقطعةوهى،الألماقأفربقيةشرقمنفطعة-الخاطر

المؤتصرمنوخرجتمطلقأشيئأتعطفامإيطالياأما.وأؤدىروانداإقليم

الجميلة.سمائهاوئحتأرضهافىعةدأنهمع،اليدينصفر

والئزاحمالنكالبظامرةمنالانتداباتتوزيميخللموهك!ا

الأفريقية.القارةفىالاستعمارىالنشاطفىقبلمنرأيناهاالتىوالتدأخ

يخاولاالصورةهذهعلىالانتداباتتوزيمأننلاحظأنلنابدولا

يقضىالنظامهذافإن.نفسهالانتدابنظامروحمعالتناقضمن

لمجاالغرفن.الأمعصبةأمامأعالهاعنمسئولةالمنثدبةالدمولةتكونبأن

الأممالبتلثالأوضتكلفهاولمتنتدبهالمهيثةأماممسئولةدولةتكونأن

تأديتها.عنستسألهاالتى

:لانتداباتنفيذ

للنظمطبقأوظيفتهالانتدابيؤدىكيفننظرأنلنابدلاوالآن

منولو-بالإشرافمكلفة!يثات!الك،الاْمعصبةقىرضياالى

حسابأولوأممالهاعنالمنتدبةالدولةومحاسبةالائتدأبنظامعلى-بعيد

س!يرأ.

بلمسهىبعيدمنالانتدابمراقبةقالشأنصاحبةالأولىوالهيثة
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والمفزحاتوالشكاوىالتقاريرترعفإليه-بالانتدابالمتصلةالشئونجميع

منقطرأىفىالأنتدابإلغاءاوالانتدابشروطبتعديلالخاصة

محله.3خرئظامأىوإحلالالأقطار

،الانتداببمهاثلالختصةا!يئةهوال!!بةمجلسأنمنالرغموجملى

موضوعأىإثارة"نالعصبةأعضاءءنعضوأى؟خماءهنالكفا!يس

أعضاءجمجنضمالنىالعامةالجمعيةاجماعاتفىبالانتدابخاص

واحدةمرةسوىجلساخمهاتعقدلاالجمعيةهذهلأننظراولكن.ْالعصبة

اذكر.ايستحىَلاضئيلاالانتدابمسائلفىأئرهاكان،عامكلفى

.الانتدابشؤون!خطيرشاْنلهاكانأخريهيئةهنالكولكن

أشخاصمنوتنألف.الانتدابلجنةإسمعليهاأطلقالتىالهيئةوهى

العصبةمجلسيختارهموالأستعمارالحكمبشؤونخاصةدرايةلهمفنيين

اللجنةهذهكانت.بالانتدابيتصلأمركلفىوإرشادهلمساعدته

التىالرمميةالتقاريروتتلتى،الاْقلعلىعامكلفىمرةاجتماعاتهاتعقد

عليها،الإشرافأوب!دارتهاكلفتالتىالأقطارعنالمنتدبةالدولترفعها

الأسئلةلمجيبلكىانتدابصاحبةدولةكلمنخاصمندوبويحضر

الاجنة.إليهءُوجههاالتى

هى،نها.الانتدابنظامفىالزليم!يةالأداةهىاللجنةهذهولعل

ومحاشخهمالانثدابصاحبةالدولمندوبىمناتشةفعلاقولىكانتالتى

ببحثهابيانأتر2أنمنأكثرالسلطةمنتملكلاولكها،أممالهمعن

ذلكوفوق.يشاءكماالاْهسفىينصرفلكىالعصبةمجلسإلىهذا
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بمعْدارإلاالانتدابصاحبهْال!ولتحابأناباجنةحقمنيكنلم

نفسها.الانتدابوئقةنصوء!بهنسمحما

التىهى"الانتدابصك!الممأحيانأعليهاأطلتىالتىالؤليقةهذه

الدولةفؤاخذةيمكنفلا،الانتدابعل!هايقومالتىالشروطنتضمن

ومن.الؤلبقةتلكلبنومخالفأكانإذاالاالأمورمنأمرعلىالمنتدبة

الانتدابصاحبةالدولةوضعتهاقدالؤليقةهذهأننلاحظأنهاالمهم

مجلسإلىذلكبعدرصا.ئموبنودهافصولهارتشهالتىوهى،نفكا

يقرها.لكىالعصبة

يمسقلماولكنه،طفيفأتعديلافهاالمجلسيعدلىأنالجاثزؤن

الانتدابنظامفىكبيرعيبشكةيرمنوه!ا.الؤليقةتلكجوهر

أولاتنتدبالدولةكانتفلقد.آخىزالىأولهمن.مكوسو)جمرأءكله

ثعرنهائمالانئدابشروطبوضعهىنفوأثمالأتطارمنةطرعلى

مستقلة-هيئةهنالكتكونبأنيقضىالواجبوكان.للمواففة.ءلىالمجلس

لكلالانتدابشروطتضع-الأملعصبةالعامهْالسكزلاريةولتكن

المجلس.وافقأنوبعد.الأمعصبةميثاقوئصوصلروحطبقأقطر

.المثروطلثلثطبقأالاندابتقبلالثىالهولةنجتارال!ثروطه!هعلى

صلضفىتضعأنمنالدولبعضوركنظالمعكوسالإجراءوذلك

الانتدابشروطدج!لأنأو،العصبةميثاقمعنتفقلاأمورأألاننداب

الصعبمنوتجعل،جديةبقيودأممالهافىتفيدهالالمجيث،دثلةمونة

نأهنان!كرالمثألسبيلوع!.بهتقومشاذإجراءأىعلىعاسبها
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!سيمهاعلىفرنساتؤاخذأنحاولتmlسنةقالانتدابلجنة

نأنسنطعأاللجنةولكن.منفصلةممياسيةأقسامأربعةإلىسوربا

س!ووباعلىالفرنسىالاتدابصكلاْنبنفجةالجدالهدامنتخرج

نطع.عدةالىوتمزيقهاالبلادتقسبميمنعنصعلىيشنمليكنلم

هذههوالاستعماوعنالان!لىاب؟يزماأكبرأنئرىوهكذا

.الانندابلجنةبمعاونجةالأعمعصبةمجلسبهايقومالتىالمطلقة0الوقابة

القباأأوللتفتبشحقالمجلسأوللجنةلبسأنن!كرأنبفوتناولا

الاكتفاءيجببل،الانتدابتحتالواغالقطرداخلفىإجراءبأى

نإلبهالتىا!رةوبالشكاوى،المنندبةاللولةنرفعهاالنىالرحميةبالنفارير

.والأفرادالهيثاتمختلفمنأحيانأ

الدولةثؤاخذأننمبولهاأىالعصبةميثاقفىيكنلمكذلك

سبمثل،عليهاتوقعهجزاءأىأو4ةتقؤمإجراءأىعلىالمنتدبة

ه!اولعل.كاثلإجراءأىأو،أخرىدولةإلىنقلهأوالانتداب

مظاهرمنآخروكلظهر،العصبةكيانفىالعام11:قصمنجزءالنقص

بالمراماتها.الفيامعلىالدولإرغامعنءجزها

:الانتدابسير

الأساسيةالأركاننوضحأنالبحثه!امنالأولغرضناإن

فىالانندابسبرنننبعلأنشمعهنالديناولبس،الانندابلنظام

ب!ثىءهنانذكرأنذللثمحلنالابدولكن.الأقطارمنقطركل
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الجهاتبعضفىالانندابعننجمتالتىالأحوالبعضالإيجازمن

النظاممنخيرأالجديدالنظامهذاكاندرجةأىإلىزدركلكى

الآتية:الأمثلةإلىنشيرأنالآنوحسبنا.القدبمالاستعمارى

،LpUlالمحهطجزرمنكبيرعددعلىالانتداباليابانتولت-ا

،الجزربتالثواحتفظت.كلهاالأمعصبةكلنخرجتأنتلبثلمثم

عنهتؤدىلالهاملثكأنهاتديرهاحربيةقواعدمنهاتجعلوأخذت

.الدولمندولةأوالهيثاتمنهيئةلأبةبرليانأعنهتصدرأوحسادأ

،خطير0مخالفاتسورياعلىائتداب!افىفرنسا2-ارتكبت

الميثاقأنمع،العنفصنغكابالغةبأسالبالوطنيةالحركةقمعأهمها

الاستقلالإلىجهاوالسيراوطهيةاالحركةتأيرليدالأولواصبهاأنقصريح

فقد،خطرأهذامنأجلهوماذلكفوقفرنساوارتكبت.التام

9391عامفىلهانزلتثم،ةلميقيةإقليمعنا359عا!فىلزكيانزلت

رشت!لانوهما-الإجراءينبكلاوتامت.الإسكندرونةسنجقعن

.الأمعصبةإلىالر!وعفىون-الانندابلصكصريحةمخالفاتعلى

ودإرسالا)وطنيةالحركةبقمعالعراقفىسياسهابريطازليابدأت-3

،؟291عامالغرضلهذاهولدثنآيلمرسيرالجنرالبفيادةجبش

اطلذلكإيجادإلىالعنفسياسةب!ضاقا!تنعتأنبعداضطرتثم

)ة!حلالعراقحومةوبين!ينهامعاهدةتنشىءأنوهوالمبتكرالجديد

جدبدأقيدأالاننداببقيودالعراقاستبدلوهكذا،الاذدابمحل

.اختيارهبمحضفبله
http://www.al-maktabeh.com



71

.الشاذالفلسطينىالانتدابإلىللإشارةهناالمقاميتسع-ولا4

العربية.الأقطارجمميعفىللقراءمعروفحالكلعلىأمرهولكن

أكريذكرهالاالشاذالانتدابلهذاواحدةناحيةهنالككانتوربما

عنخلقأبريطانياخلقهامشكلةفلسطينمشكلةأنوهى،الكتاب

منالخطيرالركنهذافىأقدامهاتثبتلكىإصرارسبقوعنعد

المو2ءقلفلسطبنأنالبربطانيةالسياسةأدركتفقد.العالمأركان

2لأزأمرأعيهاالسيطرةيج!لماوبالش!لجميعالروحيةوالأهميةالحربى

ينصالعصبةميثاقأنالبريطانيونالساسةورأى.بريطانيامثللدولة

تحتاجولامستقلعيانذاقيأمةيؤلفونفلسطينسكانأنعلىصراحة

ي!نفلم.التامالاستقلالتناللكىوالمساعدةالإرشادمنلقليلإلا

،العربصدورتوء؟بطريعْةالس!ك!انفىجديدعنصرإدخالمنبد

محايد"أحاكمالىالحاجةوتشئد،والشقاقالنزاعالبلاديم!ودوب!لك

فلسطينفىبقاءهابريطانياتضمنوبذلك،انيت!صمبنبينيفصللكى

مسى.كيرأجلإلى

تثبيتأجلمنمفتعلةمشكلةخلئإلىبريطانياعدتو!ذا

،هدافىشكأدقالقارئلدىب!ونولكيلا.فلسطينفىأقدامها

البربطانمنالكتابكبارمنكاتبينشهادةمندليلبناليهأسوقف!ق

أثفسهم:

ممبرلىالأسناذالعظيمالمؤرخكتابمنالراجالجزءفىجاءفقد

الثالية:العبارةالصلحمؤتمرإتعن
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اتبعهاالتىالسياسةإلىدعتهاخا!ةأسباببريطانيالدىكان)

قناةلتغطيةالبديهيةالمزايافىنتبينهاتدالأسبابوهذه.فلسطينفى

يرىالناسكلنعنصربس!4إقليمق،المثرقيةالناحبة.قالسويس

تأييدمنقالهماجانبإدهذا،ومؤازرتهابريطانياتأييدقْمصلحته

اثتضهاالتىالبعيدةالنظرةهىهذه.العالمأنحاءجميعقاليهود

.)1(!الاسنعماربةالبربطانبةالمصالح

الطرازمن!تابفىجاءتالواضحالمدلولذاتالعبارةهذه

الاكتفاءنستطيعوكنا.البريطانيينالمؤرخينكبارمنلمؤلفالأول

آخركتابقجاءماإلىنشيرالإيضاحزيادةفىركبةولكنا،بها

نأاستطاعوقد)2(.كؤوأىمارتنالسيروهوهـ.مثموروسياسىلمؤلف

الخطر:"إنحضتقال.عليهايرشكربمعراحةا،وضوعهذايعالج

ناحية"ق.الشرقمنبلالغرب!نلمجىءلاالسويسقناةعلىالحفبقى

و"ن-سوريرافلسطينوراءومن...ئمأداالجدىالخطر!بهىءةلمسطين

يطانيا:لبرمعادبةنكونقددولةأيةالاْتراكوراءالأتراك-ومن1ورأءسوريا

أثبتولقد؟يدهـري"ن...المسققبلفىروسياأوالماض!فىالمانيا

قبضكانولذلك.بعاونونناأصدقاءلاينافسونناأندأدأخمهمالفرنسهون

.الاْولالطرا!منإ!براطوريةمصلحةفلسطينعلبويطانيا

(1)878.HaroldTcmperly, History of Thepeace Conference, Vol (IV),P

SirMartin.,ثلا،3291.1()2 Conway, palestine and Morocco, Chhttp://www.al-maktabeh.com
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Britain's hold on Palestine is, an Imperial interest of،،!!ص!،

the first order".ْ

طائفتين!ودفائدةيشرحلكىذلكبعذالكاتبيمضىثم

لكىمحايدةهبثةخارج!بةوجودهذامنيرتطابهوما،فلسطينفىمختصمتين

لأنهامثاليةحالةنظرهفىوهذه.الآخرعموانمنفريقكلثحمى

.محدودغيرأجلإلىفلسطينفىبريطانيابقاءتتطب

نقررحينظبمأتلبريطانيانظلملاأنناالقارئيرىوفكذا

فلسطين،لىأقدامهاتئببتأجلمنخلقاالفلسطبنيةالمشكلةخلقتانها

الاستعمارية.سياستهالمتابعةوسيلةالانندابمنجعلتوأنها

والوصالة:لانتدابا

وشرورآثامظلهقارتكبتتدالانتدابأنتقدممماواضح

نظامبأنجحيعأالناسآمنحتى،والأسماعال!ونإلىبغيضأجعلته

نإبل،الاستعمارمظاهرمنجديدمظهرالاهـوماالانتداب

كله.الاستعمارناربخفىعرفمماوأفظعأبشعنكونقدبعفمظاهره

،جديدأنظامأيخلقأنروزفلتالرئبسالمر-ومأرادذلكأجلمن

كابدل!الو!اية!اسبمالجديدةللحالةواخنارجديدأالطلهبجعلوأن

المسثعمراثجميعيدخلأناللهرحمهأرادوقد.المكروهالفديمالاسمعن

يكونوألا،الجديدا)وصايةنظامضمنالنهوذومناطقوالحمايات

والبابانإبطالبامنسلختالتىالأراضىعلىمقصورأآالنظاهذا
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الجليل،الرئيسيمهلالمالاْصلولكن.الثانيةالعالميةالحرببسبب

وهو،اثنينبأسبوينفرانسسكوسمانمؤتمرانعقادقبلنحبهفقضى

وضمنها،ونصوصهونودهووضعا!لطيدالوصايةنظامأنشأالذىالمؤتمر

عثسرالحادىالفصلومى،المتحدةالأمميثاق.نفصولئلاثة

عشر.والثالثعشروالثافى

نظامتفاعبللهأشرحفلاالقارئمضايقةأتجنبأنوأريد

الشرحهذاشلفإن.الانتدابنظامشرحتأنلىسبقكاالوصابة

التىالهامةاكواحىهناأذكرأنحسبى.مملاتكراراًيستدعىالتفصيلى

الصرفة.اكظريةالناحيةممنالانثدابعنالوصايةنظامفيهايختلف

يلى:فيماالاختلافاته!هوتتخلص

التىوالأقطارالمستعمراتتتناولبأضاالوصايةوثيقةا-تمتاز

وذلكالجديد،الوصايةنظامأوالقديمالانتدابنظامتحتتدخللا

نأأعلنثإذ.هامةبأمورالأقطاربتلكيختصفيماالدولتعهدتبأن

كاواصبكلنأنترىوأنها،الأولالمفاملهاالأقاليمهذهمصالح

تقدمتك!لوأنالأقاليمهذهسكانرفاهةتنميةعلىتعهلأندولة

،الذاقالحكمفيهاتنمىوأذ،والتعليموالاقتصادالسياسةفىالشعوبالذه

فوق-لترسهوأن.قدرهاحقالشعوبلتلثالسياسيةالأماقتقدروأن

إلىقطر!لأ-والءنمنتظمةمواعيدفى:عامةريانات-ذلك

.المتحدةللأمالعامةالأمانة
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الأتطارتقسيموهىجديدةظاهرةالوصايةنظامنىأدخلت2-

صفةذاتليمشاوأخرى،عسكريةصفةذاتأقطار:قسمينإلى

الأمريكىالعامللرأىإرضاءمملقدالتقسيمهذاأنوالمفهوم.عسكرية

لمنععسكرية!واعدمنهالهجعلLAWالمحي!بجزرتمسكهأبدىالذى

.المستفهلفىآخرعدوانأىأواليابافىالعدوان

مجلسأشرافتحتالعسكريةالصفةذاتالأتطار3-تكون

فتكونالوصايةنظامنحت-وضعالتىالأضرىالأقطارأما.الأمن

العامة.للجمعيةتابعةهيثةوهـوالوصايةمجلسإشرافتحت

لنظامالخاضعةالجهاتوزرارةالتفتيشحقالوصاية4-لمجلس

الوصاية.

المثحدةالأمهيئةإلىفطرأىعلىالوصا"4تسندأن5-يج!وز

.الدول"ندولةالمألانفسها

ونلاحظ.والقديمالجدبدالنظامببنالجوهريةالفروقهىهذه

ا)وصية.ا)دولكنالأقطارتوزيمنمعلىكيفيةالميثاقفىليسأنه

الأوصياءأحدخلعمنالمتحدةالأم!ثةيمكننصهناكليسوكذلك

لإدخالبذلتاكالكثيرةالجهـودمنالرغمعلى-الوصايةأساءإذا

النص.هذامثل

كؤدهعنكثيرأيخرجلاا)وصايةنظامأنالقارئيرىوهكذا
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VI

علىال!برةوليست.الانتدابنظاممنجديدةطبعةأوملطفةصورة

.ذاكأوالميثاقهذاتضمنهاالتىالنظريةبالنصوصحالكل

العبرةوإنما.رديئةاضها6فىتكنلمالانتدابنصوصأنرأينافقد

ؤلؤدى،مملهادولةكلبهانمارسالنىوبالروح،النظمه!هبتطببق

!ودها.وتنفلىرسالتهابما
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تت!رعذريعةعنزبحثأنأحيانأالاستعماريةللدوليحلو

الحقيفيةالدواغبأنللأعترافتجنبأ،الأقطارب!ضلاكتعماب!ا

تزعمنرا!اولذللث.المرفالاستعمارىوالجشعاذلمثشهوةهىلسياسنها

واحظلالأرضمنمابقعةاغتصابإلىتاجألمأخهاالخاسباتغتلففى

مفرلالضرورةإلا،الاغنصابهذاعليمايفرضهاالتىالباهظةالأعباء

الأجيالتمروقد.تتوهمهأوتتوقعهعدوانضدالدفاعضرورةوهى،شها

التوسعبشبالعدوانبحدثقدأو،امدواناهذابحدثأنثونوالقرون

تظلذلاثومع،باللاتبقعةعلىالاستيلاءوبسجب،نفسهالاسن!ماوى

للنمسكت!رهاالئىهىالدفاعبواعثأنزممهاعلىمصرةالدولهذه

الأقاليم.بتالث

وأمجهولعدوضدالدفاعبدعوءطاتضصباالىالبقاعوهذه

نختلفوهى.العسكريةإصتعمراتااسمعادةعليهابطلق،مزعوم

مثلصغيرةصرةهوْماقها:شديدأاختلافأوكيف!اكهافى

وعامرهوسكانهبأراضبهبأكلهئطرأيضناولماومنها،طارقجبلكلستعمرة

مرةمنأكثرالاستدهـاريةالسياسةوصفتهالذىالمصرىالقطرمثلوغامره

،ا."موا!لاتنا،الإمبراطوريةمنمبزنجانه
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ولا،حدعندتقفلاواسعةذريعةالعسكرىادفاعاوذريعة

علىبريطانيامملتالهندعنالدفاعأجلفن.جشعلهايسكن

لىواحلهفأصبحت،دريطانيةبحبرةإلىكلهالهندىالمحيطتحوبل

وأمكن.طاقالبرالعامعليهارففئث-فهةتاباستثناءات-كلهايقيةلأفرا

الجتوبىالشاطىعلىنفوذهاتمدأنعدنعلىالاستيلاءبعدطانيالبر

الخليجمعظمعلىنةوذهاتبسطأناستطاعاكا،ادربيةللجزثقى

حولتبأنأرادث،مالهاب!وبذلاشاأجنبىنفوذكلعنهذبعدوأنالفا!سى

كل..العظمىبريطانيالوج!خالصة،ريطانيةبحيرةإلىالهندىالمحيط

اكض!عنالدئحأجلمنهذا

لأنالاسندماريةالش!واتإثارةعلىيعةالطهمملتماوكثبرأ

أحدهماالشاطثبنيفصللابيثتضيقعثيرةمواضعفىالبحار

وهده.)1(بوكازأأومضيقأنسميهولذلاشاضيقممرسوىالآخرعن

،الاستعطرىاللعابلهايسيلالتىالطببعيةالظاهراتأهممنالمضايق

السفنويضعالملاحةطرقفىيتحكمالمضيقعلىيسيطرمنلأن

منالأخيرا)رجؤطفرنسااست!ولتوعندما،رحمتهتحتوالأساطيل

المندببابمضيقعلىالواقعةوهى،جيبرقمستدمرةعلىالماض!القرن

عنقعلىقبضتقدفرنسابأن-شديدالمفى-البريطانيونالساسةصاح

.4فيتطالبراطورتةلإمبراا

بع!!لأنالدولةعنقإلىالإشارةمنيحجبأنللقارءثينبغىولا

الفق.معناهالتركبةاللغةفىالبوكاز(1)
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درجاتأق!ىألىحساس،الخطرشديدعنقلهاشكبلاالدول

وجملىلجهحدراوالرعايةالرقايةلأنواعيحاطأنيجببيث،اطساسية

فىحساممهعضوفالجنق...السوءيصيبهاأنمنإليهاينتىالنىالدولة

حتىويمتدالعنقهذايطولولقد.سواءحدعلىالناسعندهوكاالدول

بهالتصقتقدطويلعنقعنعبارةبأنهاالدولبعضتوصفانالكن

الأوصال!ذهجاز"االعظيمالعنقهذاولولا.متنوعةوأشلاءوأعضاءأجزاء

صيانأممللفأ.متحدأولاج!طلؤلفأنا،تباعدةالمتفرقة

الحهوانضروبمنأدطكا،عنقدولةلكلليسأنوبديهى

الكائناثمنيشاجمههاوماالاْمماكمثلالذكريستحقعنقلهلبسما

.الدولوكذلك.وأضرابهاوالإبلوالزرافالةمامهـ"لعنقْعظيملهماومنها

العظمى!ريطانياهوا)مظيمال!وبلالعنقذاتمئالللدولةخيراْنشكولا

مضيقإلمنالأطاسىالمحيطفىالبريطانيةإثرابمنعنقهايمتدالنى

العنق!ذاأمكنوهكدا.الهادىالمحيطإلىالمفضىاباباوهم،سنغاةورة

وأقطارأجهاتيشملوأنءجيبةدورةالأرضيةالكرةحوليدورأنالهاثل

بها.يمربقعةكلفىمعقدةمشكلةيخلئوأنمترامية.تباعدة

هوالقاراتبينماوتقربالبحابىبينماتصلالتىالمضايقوجود)ن

بهاويسرتللإنساناطبيعةأتا-خهاالتىالنعمأجلمننةمةشكبلا

مئلالبحارمنكثبرلكانولولاهاوالمجيطاتالبحاربينللائنفالوسائل

بحيراتعنعبارةالبلطىوالبحوالمتوسطوالأبيكلروالأسودالأحمرالبحر

كيففانظر.إليهاالانثفالعنالسفنوتعجزإليهاالوصوليتطرمغلفة
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سياسةبفضلوالشعوبالدولعلىنةمةإلىالجليلةاكممةه!هتحوك

.الخطيرةالمواخبنلثغبرهادونتستأئرأنعلىالدولوحرصالاست!ممار

وسفكت؟المضايقامتلاكعلىالثكالبعلىالدولحرصتوقد

أنهالتكالبهداقوالأصل،أرواحوأزهقت،د!اءذلل!أجلمن

المصلحةأ4تملإمملاقللضهذاأنبعفالدولتوهمبرسببيكون

جسمها."نالعنقبمئابةوصفناكاهوالفهيقالبحرىالطريقهدا،ن

القبفعلىبثمعوةصدرهابجيشماكثيرأالاسنعه!ا!يةالدولأنكير

لأن.!لةأدقبهالهوليسلهاهـعنقأ!تكنلمو)وcالمضايق

يكنلمإنلاْز4.لذاتهالدولنلثتشتهيهأمرخطيرمضيقعلىالقب!!

ومنذا.الدولمنلغيرهاعنقحالعلىكلف!نه4،الفابضةعلإلدولةعنقأ

الدولأعناقعلىبقبضأنالاستعماريةالسباسةفىيرضيهلاالذى

صديقة؟كبرأأكانت!ديةهالأخرى

للأعناقوحجهاقديمبالمضايقوغرامها-بريطانياقامتلذلاث

فىصغيرةأخرىحوبب!ثارة،الأولىالعالميةالحرببحد-مبرححب

والدردنيل،البسفورمضيقاتعلىؤةوذهابسطأجلمنالأدقالشرق

ورومانيابلغاريامثللدولالحصاسالعنقهوالخطيرالطريقهذاأنمع

فىخرةأوواحمدةؤ-زلهاليس؟)ذشأنبهلبريطانياوليسوروسيا

الاقليم.ه!اعلىالاستيلاءبلىلاثتبروحتىالأسؤالبحرأنحاءجميع

اشلطيرةالمضايقهذهعلىالقبفىتشغماأنمنبريطانيايمنعلمهداولكن

وبادرت.الحص!اسةالأعناقنلثعلىالقابضةهىوحدهاتصبحلكى
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بمفتضاهتصبحللحكمنظامأءتنث!إنوأرادتوأساطيلهابجيوشهاباحتلالها

الحربغمارخاضتالتىفرنسارأيناولقدؤ!ها..وال!ىالأمرصاحبة

تقعأنالهانلةاواخاهذهعلىتغاروحليفتهاصديقنهامعالأولىالعالمية

الصادفةبالمعاونة!ركصاؤممدلهاتكيدفأخ!ت،وزميلتهاصدثقتهايدفى

.العزيزةحلصفنهانفؤبدلكتستبمدحنىالمضايقبه!هوتفوزتتصرلكى

لأن،حسرةصدرهاوفىا!لضايقعنالخلىالىوربطانيااضطرثوتد

الوفتمستعد!اذللثفىيكنلم،الطويلةال!ابليةالحربأنهـممنهالذىشعبها

الوقتذلاثفىالاستعماريون!احوقد.أخرىحربغماريخوضلأن

الأولى.العالميةالحربقالنصركلراثتضيعلريطانيابانوح!شكدفى

ولكن.ألمانيامستعصراتمنالأسدنصيبعلىالاستيلاءيكفهملمكأنهدا

طريقثهاإلىالسياسةولجأت،صلىأئرلهابكنلمه!هالألم!يحة

لويدجورج.المسنر،ونارلومحلوحلالمسئريطانيةالبرالوزارةفتغيرتالمألوفة

التىالذراخأم.نالسكرىالاستعمارأنتقدممماواضح

المضابغفىخاصبوجهيتمثلوأنهالبربطانيةالسياسةبهاتمذرع

ببعضالظا!ؤهدهنتناولأنبنايجدرولذلكعليهاوالاسنيلاء

التفصبل.

فىالمنبسطةالجزرتالثفىالممثل-البريطانيةالدولةفرأس

الإمبزاطوريةج!مبمساثرعنمنفصل-أوربامنالغربالشمال

طويلهائلعنئمنبدلاأنالاستساربونورأى.شديدأانفصالأ
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حتىجبارةجهـودب!لمنذلكبعدبردلاثمالج!صمببفيةالرأسذلكيصل

.ب!وءالعنقهذايمسلا

بحريضيقهناها.دوفره.ضيقهىالعنقهذافقراتمنفقرةوأول

مسافةإلايفصلهمالالمجثيطافىوالبرالأوربىالساحلانويقتربالمانش

انجلتراالمضيقجافيأحدعلىربضنتوقد.مبلاالعشرينمنتقرب

اللدودالخصمنظرةالأخرىإلىإحداهانظر،ْةرنساالآخرا!لانبوعلى

والاسنيلاءالمضيقه!احيازةوليست.حبض(المتكلفالصديقحبناونظرة

الساحليكونأنالبديمكأالأمووكان.لانجلتراخطرذىبأمرعليه

س!اءفقد،النرمانمنمضىفيماالحالتكنلمه!هولكنلفزلساالفزسمى

الأوربىالساحلعلىنفوذهافيهبسطتالدهرمنحينبريطانياعلى

حوزتهافىالاْولىبقيتوفدهو!ولونباكاليهمدْفعلىوقبضتللمضيق

الفرن!ىالساحلوأصبح!مدفيماالأوضاع!حتوقد،غيرقليلزمنأ

لهبتعرضقدلماالإحساسشديدةتزاللابربطانياأنكبرلفرنساملكأ

بطانيةالبرالحكوماترأينا،ولذلكموهومأوحتينىخطرمنالمضيقهذا

الفرنسيةا،راضىيصل،المانشتحتنفقب!نشاءترففالمطح

.والحربالسلموقتفىللدولتينالفاثدةجايلالنفقهذاأنمعبالإنجليزية

حبدوفر.ضيقسواحلعلىئعلمتقدبريطانياأنوالظاهر

ظروفوفىمبكردقتفىنراهاعلبها،ولذلكوالاستبلاءالمضابق

علىالخيانةمنتليلكيرلفىءوئالعنفمنتقبفبثىءمريبة

http://www.al-maktabeh.comاللىىأو،اظطرالشديدالموغهذافىتتحكملكىطارقجبلحصن
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الخطر.عظيمبعدفيماأصبح

تكولمعشرالثامننال!أوليفىطارقجبلعلىانجلترااستولت

عايهاشولت.الهندإلىطربفأالمضبقهذايكنولمالسريس!اةهنالك

مظاهرها.أوضحفىالبربطائيةالسياسةفيهاتجلت.غرثبةظروففى

عدوضهاوافساهولنداجانبإلىتحاربكانت4017عامفىأضهاذلك

وراثةحرباسمعايهاأطلقالتىالحربوهى.أسبانياومعهافرنساالقديمة

الهولندىالأسطولاةولىالحربثالثحوادثإحدىوفى.الأسبافىالرش

ع!دولىأجلمنعليهالاستيلاءوكانطارقجبلحصنعلىالإنجليزى

البربطانبة4الراثؤرنح!بادرالبريطافىالأميرالأنغير.وباحمهاليشا

الأمبرالمملفأترتالعهدذلكحكومةوأسرمت.الحصنعلى

.الزمانمنترنو!هقزلينئصومنذبريطانيةأرضأالحصنفا!بح

أصبحثالتىالأهميةتلثالوقتذلكفىطارقجبللمضيقتكنلم

وظهرت.خطرأالمواغأجلمنأصبحأنبلبثلمولكة.بعدفيماله

أوربامنأنريفبةوندنوجداالبحريضبقةمنده.والحربيةالطبيعيةميزاته

وسعوفى،ميلاعشربضعةسرىالأخرىعنإحداهمايفصللابحيث

،قالمصهلىامنتمرسفهنةكلفىتتحكمأنالحصنمداغ

ولكنهاالأمرأولالخماصةبشنونالاشغلفىأوربادولوكانت

،الاستعماوحلبةفىنهزاحموأخلتسياستهامغاننهاأنبعد

شدبدأومشفةعنتأإنجلترالقيتحتىالمضبقه!اعلىنكالبهااشتد

البريطانية،الدولةعنئمنالحساسالجزهداعنالدولتذودلكىهاثلة
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وفرنساألمانيامثلخطيرةدولالمضيقهذاشواطىإلىتتطلعأخذتفقد

يقتصرولم-بالشفعةأولىيقولونكاوالجار-الجواربحكم،وأسبانيا

الإفىبقىالشاطىإلىتجاوزهبللل!ضيقالأوربىالشاطىعلىالأمر

أيضأ:

المضيقشواطىعنالدولجميعتذودأن!ريطافياتستطعولم

عظبمشطرا-تلالعلىأسبانياتشجعوأنالشرينأهونزقبلأنفرأت

تكنلمالوتتذلكفىلاْنها،الإفويقىالجانبفىالمضيقهذاسىواحلمن

لاْسبانياوتطىمراكشمغتقتطعالريفبلادوألىيالهذا.خطرذاتدولة

صديقثهالرؤبةترتاحأنلبريطانياكانفا.فرنسامهانحرملكىوذلل!

.طارقجبلمضيقمنالإفريقىاساحلاعلىفرنسا

خالصأمملهالإمريقىالساحليكونأنقىضلمبريطانياو)كن

تأخ!هأنبريطانياتستطعلمالخطرعظيمموضعفهماللثلأسبانيا،

طنجةمدينةهـوالموضعوهذا،لأسبانياتتركهلمولكنها،لنفسا

الإةرقي.الجانبمنالمضيقمفتأحشاثبلاوهى،بهاالمحيطةوالأرض

ه!اوانني،وبريطانياوأسبانياوألمانيافىنسامنكلطنبةقطمعثوقد

منأربعةنحوفيهتشترك!ولىنظاملطجةأنشىءبأنوالتداغالنزاع

وفىنسابريطانياالحاضرالوتثفىوهىقايلاوتبدلتتغيرتوتد،الدول

الوظاثفمنعددأيضأولبلجيها.الاْمريكيةالمتحدةوالولاياتوأسبانيا

...البلجيكيبنسوىفيمايرهينلاأنعلىالعادةجمرتطنب"ق

http://www.al-maktabeh.comالاست!ماريالميدانفىالنظيرمنقطعةفريدةحالةطنجةونمثل
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الخطبر.المضيقه!املىالممئازموقعهابفضلوذلك،كله

هوالهندوالىالشرقإلىالطويقفىطارقجبليلىال!ىوا،وضع

لموإن.الخطرعظيممضيقعلىنضرفأيضأوهى،مالطةجز!ؤبالطبع

مرةأةريقيةتقتربفهنا.صفليةمضيقوهو،الناسأكثرإليهبنتبه

بينهمافمامالطةجزءؤوزقفصقليةمنتونسوتدنو،أوربامنأخرى

منالغربىالنصفيصلال!ىالضبقالطريقتحرسالمسافةمنتصففى

وقد.الأولالطرازءنإستراتيجىكلوغفىالشرقبالنصفالمتوس!البحر

البحرفىالملاحةواؤياداسوبساتناةحفربعداظطومنلهماوضح

بلالموغذلكأهميةتزداد-ىيرخثظروالمالإنجليزأنغبر.المتوسط

ظروفق،عشرالتاسحالةرنأوائلفىالجز+ئئه!0علىفاستو)وابادروا

مشابهة.وإوساثلطارقجبلعلىبهاقبضواالتىتالثنحاكى

جد،ا،ضثيلةفقرة-االسوبسقناةماأدراكوما-السوشىقناةئم

العنق،لصاءبملكأليست.العظيمالعنقذلكفقراتمن،جدءاخطيرة

عذرلهيكنفاموحفرهاإنشا!هافىبشتركولممشروعحقفيهالهوليس

ج!ميعوجههفىوأغلقتفبهاالحق!وقمنحقبأىالمطالبةفىعذرشبهةأو

الاستع!ارالتجأولذلك.المبرراتأتفهولوتحملالتىوالوساثلالذراخ

يحنثأنمنبديكنوأ،والعدوانالإثجارتكابوالىالخجانةسبيلإلى

هذاكل.بنهـارءىالرفيعالضرفويتداعىال!متخربوأنعهودهفى

الأح!رالب!ثصلالتىالصناعبةالقناةهذهعلىالسيطرةأجلمن

المثرقوبلادالهندىالمحيطإلىالطربقوتقرب،المضوسطبالبحر
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أجلهاومن.الديارهذهلجتلجراربجيشجىءأجلهامن.الأفصى

فىتفعأنمنوخوفأاطرصفىإمعازأقبرصجزثزعلىبريطانيااستولت

اقنطعتأجلهاومنالفهاةعلىللعدوانوسياةبنخذهاقدمومو!عدويد

فىوارئكبت.خلقأاليمونيةالمشكلةوضلقتسورياجسممنفاسطين

حتىمثيلالهنجدأنيعزماوالشرورالآثاممنعامأالسبعينهذهأئناء

.الأشممارغتارفى

الضريبووسعائلوالدفاعاطرب!ونوتطورتالعالمتطوروتد

القناةطريقأنخاص!وجهوالثانيةالأوإ!العالميةالحربوأئشا،والتلمهير

الحربأقاءالملاحةفىيسشخدمبكنلمولذلكالحربوتتالفا؟دةمديم

نأغير.القناةعلىالسيطرةحبفىالأولالسهـبببذلكفضاع،نادرأالا

بالقناةمتشبثةظلتولذلك،الزمنبتطووتثطوولمالاسثعماريةالعقلية

نفعفيهايبقلمالعظممنظعةعلىالكلبيرمضكابالنواجذعليهانعض

.فاثدةولا

الطرفنبلغنكادفلا.الجنوبنحوطريقنافىذلاثبعدوفغر

،وكأنماأخوىمرةضيقالبحرهذانرى،حنىالأ"هرالبحرمنالآخر

لئكالبالدولشديدأ،وإذادنوأمنهافدنتإفربقبةإلىاشتاقتقديا7

إنجلتراو)ذا.كلضيقجبلطارقعلىنكالبتكاالمندببابمضيئعلى

ذاتتمدهاجعلتثج4عدنعلىيدهاقبضثقدالميدانهذافى"سبالَة

تم!ىنلا،ايننحووطورأح!رموتنحوتارة،المشمالوذاتا!ين
http://www.al-maktabeh.com
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بهثحصتهانلاحجمذاتحربيةكلستعمرةعدنتصبححتىالسنينعشرات

فىوإمعانأ.لبريطانياكلهخاضعأعدنلخليجالظلم!الساحلوأصبح

نفوذهاوريطانيابسطتلهاوجودلاالتىوالملابساتاىءللطواالأحتياط

.ستعمرةبسمىماأنشأتحيثأبضأعدنلخطيجابئوبىالساحلعلى

.يطاقالبرالسومال

هذاعلىخطرهالهامواغفأحرز!تأخرىدولبالرتوقد

السومال)أوجيبوقىعلىفرنسااسثيلاءخطرأأعظ!ها،ولعلالمضيق

ذفسها.عدنعنشانأيفللاجدآخطرموغوهو.الفؤسى(

هركزولكن.،ريطانيامنغفلةفىعل!يدهابسطتفرنساأنشكولا

اتساعبفضلممتازأقوي!امركزأ،كلههذابرغم،يزللمهابريطانيا

المضيق.جزربعضعلىاسثيلاخمهاوبفضلعدلةمستعمرة

.العسكريةالمواغملىالاستيلاءفىالبريطانيةالمطاخشثمكاولأ

قدكاالهندىالمحيطإلىوالوصولالمندببابمضيقعندالم!ازة

مماخطرأيقللا3خرمضبقأهنالاث)نبل،الناسبعضبتوهم

ذلك،شغافورةوهوألا:آسيامنالجنرلىالطرففى،نقدم

الهادىبالمحيطالهندىالمحيطيصلان!ىالخطيرالضيقالطريق

عشربضعةإنشاثهافىأنفئضخمةحرديةتاعدةثحرسهوالذى

الإسترلينية.الجنيهاتمنمليؤلأ

التىالضبفةالبحارمنطاثفةعنموجزوض!فه!اوبعد
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الىولاأن،ا)فصلهذاصلرفىتقدموتدابهمحاالاشعمارفيهاأنشب

الأ!طارلتلثاغتصابؤلعزوالمعاذيرلنفس!اتلتسمىالاستعهارية

عنه"،الدفاعقواعدمنالدو)4كيانبتطلبهوه،الغسكريةالضهـورةإلى

تع!ارالالىأننف!مأنونسثطيع،وهمىأوحقيتىخطرضدوتأمينها

الأ*رولكن.والأعذارالأسهبابمنبقناعوج!هيرسترأنيحاول

فىو!رونالحججتلثتصدبقإديميلونالناسمنكثيرأأنالمستغرب

تعددتقد-نظرهمفى-!ريطانيالأد!.الوجاهةبعضالمعاذيرتلث

بعظمتهاالهندكانتحمبث.وآسياأفربة!يةأنحاءقوانتشرتممتلكاتها.

أخرىاتمسم!الهندووراء،ضخمةإمبراطوديةوحدهاتؤلفوجلالها

إليها.الموصلالماريقتأمينمنبدولاوالهادءطالهندىالمحيطق

أنهاعلىالناسمنكثيرثقبلهاالتىوالمعاذثرا!لججهىتلث

!ريطانبامثلأنالناسهؤلاءنممىو.أك!بدةوبراهبننوبةأعذار

واحتاوهخمأمنؤلااكثصواقومكثل،الاستعماريةسياستهافى

المحافظةأجلمنإليهممطتؤالتىالطرق!تلونأخذواثم.منأهلهالرنمعلى

نأنعدولاالمعاذبرهذهأنأى..اكتصبوهالذىالضخمالمنزلذلاثعلى

الناس!ؤلاءيفكرولم.سابقةبسرقةلاحقةسرقةتبريرعنعبارةتكون

هناكوني!لاحتىالأولىالسرقاتعنالامتناعالم!كنمنكانبأنه

.الأخرىلمسرقاتحاجةشبهأوطجة

أبناؤهاظلوالتى،بربطانباسلكتهاالتىالاسثعماريةفالخطة

http://www.al-maktabeh.comالنىهىوالعظمةوالسؤددالنبلعنوانويرونهابهايرفتخرونطويلازمنأ
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الدوليةالمشاكلوأثارت،الأنحاءجم!يعفىمبعرْة4البريطافيالدولةجعلت

الغشأسماليببأزباعقص!التىوهى.المدوررةاطروبإ"طأفضتالتى

منركنكلفىجدبدةأقطارالاستيلا?لماأجلمنوالغدروالخييانة

العالم.أركان

http://www.al-maktabeh.com
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فورنلأائأدتص

الدولمندولةأنيتصورأنالفارعطءعلىالصعبمنلعل

2هنةبلادعلىسنواثعدةتدو!عوانأحربأؤلشنوأساطيلهاجبوشهاتس!ر

تجاريةكسلعةالأفيونقبولعلىوحكرماخهامهكاضها"رغملكىمماضنة

منيحصاونهوما4اطاثااالأرباحمنتجارهايجنيهماأجلمنمشروعة

الصعبمني!ونتدأجل.ا)سمومهذهفىالمتاجرةمنالضخه"الثروات

الدولإلىتنتمىدولة-رتكبهالشنيعالجرمه!امثلأننتصورأنءايخا

المسيحية،وه!الديانةكريمةسحةديانةإلىؤتتسبوالمدنيةالحضارةذات

فعلاحدثماهوطالأنالاستهمارفىبمستةربثىءفليسذلكومع

مipبينماالصبنبلادعلىالعظمىدربطانباشت!ماعظبهتينحربينفى

الحصولأجلمنالحربه!هشنتبربطانياأنولو.186؟وعام5184

منمنالاستعمارنوعأنعدمملهاأنلأمكننااقتصاديةأوتجاريةامزاعلى

الدواةفيهنضطرال!ىالاقتصادىالاستعماراسمعايهأطلقواال!عطالطراز

بشرو!الغاصبةالدواةالىالاقتصاديةمواردهامنجزءلتسليمالضعيفة

أممالمنعلمجردمنأكثركانتالأفهونحربولكن.جمحفةظالمة

الح!بهلىهشنتأجلهامنالتىالسلعةلأن.الاقتصادىالاستع!ار

تحمىأنالصينحكومةأرادثاالفتاكةالسموممنضرباكانث
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الويلاتينزلأنالاالاستعهارىالجحثحفأبىورهاغوائلها.ومنزعيتها

تصرهماأجلمنحكومتهأركانيزعزعوأنالصينىبرالشعبوالكوارث

طاللة.أرباحمنالنجارة

أهلهانبغوتدوالمدنيةالحضارةفىعرية4بلادنعلمكاوالصين

معنىإنجلزاترفأنقبلمن،القرونعشراتمنذوالفنونالعلومفى

نأإلىالأفىونتعرفالصينبلادتكنولم.الأدبيةأوالماديةالحضارة

كانتونمدينةثنزلوايأنحكومتهالهمو!تالغربينببعضاتصلت

بالتدريجفىالبلادتظهرال!طعةهذهفأخذت،عشراداجالقرنقللتجارة

تافهةتجارةكانثولكهاوالبزلكال!نالهولندمنالتجاربعضأبدىعلى

السوقفاحتكرواالظمى!ريطانيامنرجالالميداندخلأنإلى،محدودة

.عامبعدعا؟متزايدةبمقادثرالبلادإلىالسلعةيدخلونوأخذوا

يقترفونهاالتىالجريمةنوعالعمأتمايعاصونكانواالتجارهؤلاء

وأنوسانهاالصينعلىفادحةكارثةالأفبونأنالإدراككلمدركين

وكم،الدمارإلىبرالتدريجهماوتس!لمهودالعقلبالجسمتفتكتد-نهعادة

أدةرجالهيلبثفلما،فبونءلى!كانهأكبالصبنبلادفىإقليممن

فانحدرواعقلىأوجسدىمجهوأىعنبذلالعجزتمامعاجزينأصبحوا

لمكلهاالاعتباراتهذهولكن(1)اليأسهوةإلىيلةالرحمأةمنبسرعة

ورجمالورأ!الهفيتجارمنالإنجليزن!وسفىتأثيرأدقلهايكن

keningof)يهابراجع(1) Asia Hn mnط!ولTheبعدماوما64ص

.(9491لندن)
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التىالضخمةالأرباحهوواحدأمرسوىيضيهميكنفموالدولةالسياسة

ويسر.س!ولةفىيجنونها

امتلاْثوقدإنجلزافىبلادهمإلىهؤلاءالمالرجالويعود

بصبحونالملاينوبهذه،الشنيعةالنجارةهذهمنبالملايينخزائنهم

ويسكتوامعزضكلنجرسواأنمنيمكنهمعظيمس!اسىونفوذقوةذوءط

عبئأ.أيديهمقطبمةأداةالدولةورجالالساسةوبحبلوا،محتجكل

شناعةإلىالنظريلفتواأنالكويكوزطائفةمنالدينرجال!هضحاول

كانت.افدراتلهذهالفناكالتأئيرعنالطبرجالآراءوينشرواالجرم

ينالفلاجامدة!ضرةعلىجمبمءلمبلنسبمبمثالةالصبحاته!هكل

الاستعمارفىدائمأتنكررالظا!رةه!هأنالعجيبومن.شيثأ"نها

اال!خرةأوالرقيقنجارةمئل-ثليحاستعصارىممثروع.نفا،البريطاق

انطوىماؤدوضحونفضحهنقاومهجماعاتنهضتإلاذلل!نحوأووالظلم

لهاتفتحوجراثدلهانصفقجماهيرالجماعاتهذه،وتجدالخازىمنعليه

الصيحاتبهذهئ!بألاوا)مقدالحلبيدهاالتىالحكرمةولكن،صفحاتها

تكنرثأندون،قدمأالاسةمماريةخطنهافىوتمضى،والنداءات

منأكثرثليم!الثورههذهالناقدبن،وكأنونقدالساخطينلسخط

نأيعدولاالصينىالشعبتسميموكأن،الشاىمنقدحفىزوبعة

.جديدةأقطاروامنلاكالثرواتجحعإلىيؤدىداممابسبرأخطبأيكون

)1"المثأخرينالإنججلبزالكتابأصديقولالسياسةهذهوصفوفى

.47صالمرجعنفس(1)
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عارأاببلادنثل!قضحةالإنجليزىالتجارىالتاريخقوليس!

معالأفهونفىالاتجارقصمةوساستناوبتجارنابناألحقتهمماأشنع

فقد..تزوبقأوكويلكبرمننامةببساطةسردناهاإذا،الصبن

الأعزلالصينىالشعبعلىواحدةحربمنأكثرإنجلزاشنت

السمومهدهفىالمتجرونيجنيهاالتىالفوائدأصجلمنؤلكالمسكين

تجعللكىاكتصابااغتصبتهاصينيةأرضعلىعنوةإنجلزااستولتوقد

ؤنرايدئجارتهماتسعتأنثلمبثوالمالذينالمهربونبهيعتصممرفأمنها

نأإنجليزىرجلأىوحسب...الصينيةالسلطاتأنفبرغمنشاطهم

ه!هعلىيحكمونالأكجانبأنفىالسببيدركلكىالقصةهذهيطا4

للاعتباراتتسمحلا،الساميةبالمبادئاقسكادعامهامع،بأنهاالبلاد

.،طامعهاوإ!نبهخهاتخولأنالانسانية

لهاالأفهونتجارةأثارتهاالنىالمشاكلأننذكرأنالمفيدومن

،للأفيونإنثاجأالأقطارأكثرالهندكانتفقد.تتصلبالهندخاصةناحية

ه!هلترويجالفسيحةالأسواقيجدواأنعلىحريضينحكامهاوكان

نم!ههىحكوسةغبر!ئةنابعبنالأمرأولالحكامهؤلاءكان.امهـلعةا

الأمورمقاليدءنهاالبربطانبةالحكومةتسلمتأنالىالشرقيةالهندشركة

فىْالأمرأولوكانالحالينكلاوفى.مباثزالهندعلىسطانهاوبسطت

ضخمةأسواقوخلقالأفهونإنناجزيادةعلىالحرصشدبدىالهند

http://www.al-maktabeh.comواسعةبلادهأنالصينىالشعبعلىالدنيانكدمنوكان.لاستهلاكه
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المهلكهْ.اسامهْاالعقاق!لره!هفىللاتجارسوقخ!يروأنهاالأطرافىترامية

ق!ندو!الماثتىتتجاوزلامحدودةصغيرةالتجارةوكانت

الميدانيدخلونالإنجليزأخذحينع!ثرالثا.نالقرنأواثلإلىالعام

إصدارالىبيكينحكومةاضطرثحتىهائلةبسرعةؤستزايدتنموفأخذت

عامئذللث،وكانالسلعةلتلثوالاس!هلاكالاتجاريحظرمرسوبمأول

الأفيونتجارةازدادتذلك،وبركمهذابعدالمراسيممت!إلت،9173

مأ.وتفضرأنتشاا

تجارةفىتشتركالشرفيةالهندشركةأخذت1773عامحوالىوفى

منوجعاماتأفرادعلىمقصورةالتجارةكانتأنبعدعنوةالأفيرن

البربطاقبالأسلوبمأربهانحقبقلهايتمولكى.المستقلبنالتجار

والأوامرالقراراتإصدارفىج!أتألولانراها،المألوفيالاستعمارعسأ

ونندرالوحشبة"نعلبهننطوىماواظهاراسلعةابهلىهالاتجار.بتحريم

.التجارةهذهفىالاشتراكعلىأقدمواإذاوالمحاكةبالطرموظفيها

معنمشيأللناسوإعلانهاالوثائقهلهإصدارمنلابدكان

عنيتنفسهالوقتوفى.والكذبالنفاقعلىالممطوءطرىالاسثعطالأسلوب

علىومملتنطاقهاوتوسيعالأفيرننجارةبتشجيعممبيرةعنايةالشركة

فىماعلىلزراعتهالهنديةالأراضىمنواسعةسماحاتتخصيص

وانبعث،.الغذاثيةالغلاتب!!الالزراعبمصالحالإضرارمنهذا

فأعدثالقراصنةيتبعهاالتىالوساثلالتجارةتالثْترويجفىالشركة

طالهجومأسلحةمنوغيرهاالقويةبالمداءالمجهزةالسريعةالسفن
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69

منهاانطلقتالصينشواطىءن5السفينةاتتربتإذاحتىوالتخريب

.بالسلاحمدججينرجالح!اثذفىالأفهونصنادثق.ووملسربعةزوارق

الأفيونتجارةتزدادأنكلهمذابعدالمستغربمنيكنلم

فىصندوف255منمنهالمهرببرؤفعوأن...واتساعأنشاطأ

كلهاالتجارةهذه،وعانت%Araعامفى01755إلى9172!ام

وبةضالأفاقينمنعدديعاونهمالبريطانه!نمنصماعاتأيدىق

الرس!الهؤلاءيكنولم.بلادهمنجيانةالرشوةأغرضهمالذينالصبنيين

منفكان.والإجرامالقرصنةأسهاليبأفظعإلىالا)تجاءعنيتورعون

والموظفينالحراسعلىصغبرةحروبوشنالقنلإ!إلمجأواأنالمألوف

-ممومةأوامرتنفيذعلىيصرواوأنهيقاومواأنلهؤلاءخطرإذاالصبنيين

بيكين.

فىنظهوالم!لكةالتجارةهذهئارآوأخذتالخطبواةفحل

وأصدربيكينفىالعلياا)سطاتلذلاثفارتاعتالصينىالشعب

تدابربانخاذ،وهددالأفيوناستيراديحظرالصارمةالمراسيمالإمبراطور

تزدادالحالةأنابريطانيةاالحكو"4،وأبلغتالجريمةهذهنحومفترفىرادعة

إلىطرفهمنساميامندودأالإمبراطوروأرسل،ساكنأتحرفيفم،خط.

كليبذلبأنوأمرهايريبيكثرحيثالصينجنوبفىكاذونمدينة

فىلينالمسىالمندوبه!اعين.اللعيغةالتجارةنالثلوقفؤ!عهفىما

أولئكنحوإجراءكللإتخاذالتأمةالساطةالأمبراطور4و!ح9183عام

تسرعفىلهالخو)44الساطيسنضدمأنيرضلمف!نهذلكومع،الفراصنةْ
http://www.al-maktabeh.com
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علىتجرهوماالأ!ونفىالاتجارمأساةفيهيشرحكتابأ،فكتبوعنف

بربطانياحكومةتساعدهأنويلتمبمى،والدماوالفسافىمنالصينىالشعب

صاحبةحضقئإلىهذاكتابهرولبأنواقس،التجارةه!هوقفق

.انجلترةملكةةكتووياالالة

حالها.علىالقرصنةوظلثالعظب!ةالملكةإ!إالكتابوأرسل

الإجراءاتإلىبا،جأأنمنمفرْالينممطLitالمندوببلىلمهنالك

خطرها.منالاتلال"والثجارةتلثوقفإلىتؤدىقدالتى4الصاؤ

مولاهوأوامردولتهقوانيننفذأنإ)طا)ساىالمندوباضطرأخرع!وبعبارة

السمومتلثمنالصبنىالشعب!ولىحمايةلهاعرضلاالنىالامبراطور

المندوبحملذلكأجلمن.الدمارمواردتوردهأقتوشل!التىالفتاكة

القرا!نة،كدسهاالئىالأفهونم!تؤعاتعلىجريثةحمملةالساى

يفرجولمالقراصنةمنكبيرعددملىالقبضألقىثج3خرهاعنوأحرقها

التجارةبظثالاشتغالإلىيعؤوابألاعهودأاستكتبهمأنبعدإلاعنهم

للخسارةالثأرأشديرثأرأنمصموهوالعهدكارهأمنهمكلفأمضىالدنض4

به.لحفتالنى

بأنتصامحواحثىسراحهميطلقأنال!را!نةهؤلاءيك!وأ

فدالعظبمةالملا4شرفوأنالبربطاقالتاجلحقتْقدموهومةاهانات

صاكيةاسن!ماريةأدنأوجدتأنالصيحاتهذهتلبثفم،للأذىتعرض

بالمداعالمزودونوالجةوالأساطبلأرسلتحتىوجيززمنإلايمضولم

عاآأواخرقبدأثالصبنىالشعبعلىشعواءحرب،وأثمهرتوالبنادق
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الأولى.الأفيونحربهىهذهوكانت1842ةةإلىودامث9183

،الأعزلالجندىبمثابةالوقتذلكفىالصينىالجضدىكان

تكنفلم.خطرذاتأسلحةولامداءولابنادقلديهيكنلمإذ

حربأالأفيونفىالاتجارحريةأجلمنأثارها.الإنجايزالتىالحرب

أبناءهمفجهاالاثعهداء،وكانالمجازروالمذابحمنسلسلةبلالمألوفْبالمعنى

ضحاياأماحصدأ،والفتكالتدميرآلأتثحصدهمكانتالذينالصين

الذكر.نستحقلافتافهةالمعتدىالفريق

الإنجليزفاوبعلىالعزيزالطرازذلكمنالأفبونحربكانت

المراتبعدذلل!عض!إتمارسوهاطالمالذىالطرازوهو.نفوسمإلىالمحبب

أمامبالسلاحمدججبريطاقجيشةيهايففحرب،وأنريقبة2سيافى

الساحقةوالهزيمةسلفأمضمونفيها،والنصرتوةولا)4لاحولأعزلجيش

ذليلا.صاغرأيلىعنأنأبالذىبالخعممحالةلاواقعة

ضعيفالخعأنهوالحربمنالطراز!ذافىالأولفالثرط

عنشأنأيقللاوهوالثافىالشرطأما.مقاومةككعنعاجز

عظيمة،الاستعماريةوالمكاسبضخمةالغنيمةأنفهوالأولالشرط

أقطارأيضأهنالكبل،الأفيونتجارةرواجعليمفصورأالربحبكنفام

يضافالبسيطةمنجديدوشطريتسعونفوذنجىمحقفةوميزاتتغتصب

نأالإمكانفىفايس.الشمس!عنهاتغربلاالتىالإمبراطوريةالم!

ثمنلقاءضخمةومكاسبضثيهلمجهودتظيرعظيماوبحأإنسانبتصور

http://www.al-maktabeh.comالتىالحربهذهبواسطةبريطانياحققتهاالثىوالمكاسبالربحمثل،تافه
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التىالإنسانيةالاعتباراتتلكسوىالذكرتستحقتضحيةلهاتبذللم

وزنأ.الاسثعمارلها،لا!م

ثمالصينلجبشساحفة:ثزبمةالاْولىالأفيونحرباننهت

نانكين.معاهدةيسىشىءرووانتهتالطرفينبينالمفاوضاتدارث

وامتلكتالمشاكسالساىالمندوبأبعدالمعاهدات0هذوبمقتضى

ور!نتونءكاميناومناتوبىالساحلمنببةالقركونجهـونجيرةجزنيايطابر

يزالولا.الخطيرالاستراثيجىالموغذاتالأرضتلكعلىيطاقالبرالعلم

نأالصينحكومةوكلفت،هذاوثنناإلىرووعهاعلىيخفقالعلمهذا

خسرواالدينللتجارماليةؤلعويضاتالمإنمرللعدوضخمةكرامات2تد

...بضاثعهمخسرواأنهمادعواأو

فضمتالقديمةالرياءخطةعلىتحافظأنبريطانيارأتوتد

ولم،القانونعلىخووجأالأفيونتهريبفىأنيؤكدنصتآالمعاهدة

فشلتتدنانكينمعاهدةف!نذلكومع،جديدأالقولهذايكن

بجميعبالأ!ونالاتجارعلىالبريط!انيينلتصميم،للسلمكأداة

للبريطان!نكونجهؤيججزيرةامنلاكأتاحوقد.الممكنةالوسائل

البريطانبة.الرابةثحتؤ!ريبهالأفيونلجمعالملائمةشديدموكزأ

أنعلىالصين-ممومةتوافقلكىئفسها)وقتفىجهودوب!لت

بالمرسثونلوردفكتبمشروعأثجارتاعلاالأفيوناشيراديكون

معاتفاقاتعقدإلىبالسعى)،الصينفىالبريطاقالمندوبإلى

السلعمنكسلعةالبلادإلىالأ!ونبدخولتسمحالصينيةالسلطات
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منهوطلبالإمبراطورفعلاعلىالاقتراحهذا"،وعرضالقانونيةالتجارية

المسثورالأفيونعلىعالية4جمريرسومأيفرضأنالإغراءسبيلعلى

عاجزأأكونلقدا:بقولهالإمبراطور،ْفردالماليةالدولةمواؤتزيدحتى

منالناسفىلأنمنىبالركمبلادىتدخلأنالسمومه!همنععن

فىليسولكن؟أمرىعصبانإلىأالحراللمالح!مم!3ش!واتدفعهم

ونشرشعبىثسميمإبرادأمنللدولةأستمدبأنتغريضأنتستطيعقوةالعالم

."فيهالرذيلة

وماالصينإمبراطوربهأدلىالذىالحاسمالنبيلالردهوهذاكان

المسيحىالوزبربالمرستونلوردكلماتبينيفارنأنإلاالقارئعلى

لكى،الحضارةركبعنالمثأخرالصينىالحاكمكلماتوبينالمتمدن

تدعىالتىالبشريةبالنفوسالاسثعمارينزلسافلدركأىالىيدمرك

.اإلصلاحالنبلشبىلنف!مها

المحرمةالتجارةلازديادوسيلةئانكينمعاهدةكانتوهكذا

والمهربينالنجارلإيواءكونجهؤيجمستعمرةوأعدت،الأفيونفى

لتخزبنالمسثؤعاثفبهاقوئا،وأعدتنحعاينأوحصنت،والأفافبن

متينةزوارقوهى،الهريبزوارقلواسطةتنقلريما،الأ!ون!ناديق

وكانت،لزلشاوا!هاوالتهرياالقرصنةلأممالخاصًاإعدادأأعدت

كؤدجهونجفىالبريطانبةالسلطاتمنرمميةرخصةونعطىبالأسلحةلرؤ

هدهأ!ابيكنولم.البريطانيةالرايةحمايةتحتوظيفنهاىلؤحتى

http://www.al-maktabeh.comمنجعلوالنهرببالنجارهالساعلأنالبربطان!ينمنكلهمالزوارق
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بالطبعصنهموكثيرالأجناسمنمختلفالناسلافمن3إشراكالضرورى

بكلالفتكعنيتورعونيكونواجميعألموهؤلاء،أنفسهمالصينيبنمن

أيةجههمقيقيمأوالجهنميةحرقهمممارسةكلنمنعهم!كاولمن

هذه!واسطةالدماءوسفكتالأرواحأزهقتماوكئيرأ.صعوبة

وبرخصةالبربطانيةالرايةت!ثدا"أتعولكانثالئىال!صابات

كؤدج.هونجفىبطانيةالبرالسلطاتمنرممية

حربفىالمبائرالسببهوالعصاباتهذهنشاطكانوقد

انقضتالتىالفترةلأن1858عامفىبدأثالتىالثانيةالأفيون

البريطازليةالسلطاتمنمستمرعلموانفزةسوىتكنلمالحرب!نب!ن

للأجانبالكراهيةكانتوإن،الصينيةالسلطاتمنضحيفةومقاومة

دفعهمحثىا)صينسكانببنانتشرتقدخماصةوللبريطانيينعامة

وضعفهم.عجزهمبرغمالمقاومةببفىإلىالبأس

علىالصينحكومةيركمواأنعلىالعزمالبريطانيون!مموقد

.جديدةحربإلىذلكدماوإن،الأفهوناستبرادعنالحظرنرغأن

لهمفأتاحممارجمهمئضيقمنممكنهمسانحةفرصةأولينتظرونوأخذوا

الزورقهذاوكان،المواتبةالفرصةك!هحماللأروالمسمىالزورقحادث

فىالبريطانيةالسلطاتمنرخصةيحهلكانولكنهبعفالصينيبنيملكه

نفدتقدالرخصةهدهأن،ومعالبريطانيةالراية.عليهؤلرفرفكونجهونج

حئلأنفسهميدعواأنمنيطانينالبريمغلمهذاف!نcتجددولممد!ا
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مثاثحالةعنكئيرأتختافالزورقهذاحالتكنولم.ورعايتهحمايته

.غبره

يكونأنيحدولا"أرو!الزورقأنالصينيةالسلطاتورأت

ممالiجاوزتةبل،محرمةبتجارةتشتغلالتىالزوارقمنواحدأ

كاصبرهاوعيل.والتخريبوالفتلوالسلبالهبإلىوالتهريبالقرصنة

السجن.وأودءوهمالزورقوأمحابهعلىففبضوا،الصربقاثءنأمحابهيرتكبه

الفرصةهذهمثلتنتظربهانتالبريطانيةالسلطاتأنوبديى

حتىالزورقأمحابالصينمننالفبفعلىيلقىفلم"يكدالصبربفارغ

منلورنججونسيرالمسىكؤلجهؤيجفىالساىالمندوبطلب

عنتفرجوأن،ارئكبثممارممهُّ،اعتذلرأإليهتةلىمأنالصينيةالسلطات

هىمامدركةالصينيةالسلطاتأنومع،بضاعتهمإليهمؤلردالمعتقلين

بكراقهاإحساساف!ن،العدواندخعنالعجزومنالضعفمنعليه

.البريطانيونفيوقعهكانماوهذا.الطلبهداترفضلأناضطرها

ثم،والمنازلالدورويخربونبالقنابلوالقرىالصينيةالبلاديمطرونفأخذوا

الاْفيونحربب!لكوقامت.الصبنبلادعلىوأغارتجصوثهماحتشدت

1)الثانهية 857 - 1 ADI).لإن،الثانيةالحربورورأنكلنبديكنولم

السببالأ!:ونوهوبتجارةالر!ىالترخيصعنتسفرلمالأولىا،!ونحرب

حتىالئانيةالحربإثارةمنبديكنفلمالحربقامتأجلهمنالذى

المنشو.الهدفيتحقق
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لمبحيثكؤلجهؤلجمسنعمرةاتساعنتائجهاأهممن،وكانالأولى

منكبيرقسمعلىبلللشاطعالمواجهةالجزيرةعلىمقصورةتعد

اتصالامئصلةالمستعصرةأصبحتوبذلك.لهاالمجاورالساحلىالإقليم

الحالكانتكاالضيقالبحرمياهبينهماتحوللا،الصينببلادمباشرأ

قبل.من

إلىالجزيرةمنوامثدادهاكؤلجهؤلجمستعمرةأنوبديهى

فإنذلكوخ.المستحيلحكمفىالتهريب!كافحةيجعلالقارة

وثد،تهريبمجرالأفيونتجارةتكرنألاحريصبنعلىكانوايطانيينالبر

السلعةهدهفىالتجارةتباحأنكلهاالحربمنالأساس!الغرضكان

يكرهواأنالحربفىانشصارهمويسّرلهم.مشروكامملاتغدوبحيث،االْينة

المستوردعلىويفرضنضريبةاستيرادا،فيونيربيحأمرأتصدرأنءلىالدولة

الشعبتسميمأصبحالثاريخذلكومنذ.1858عامف!ذلكوكان.منه

الصينىالشبنهضأنإلى،والنظامالفا؟ونيقرهمباحأمملاالصينى

كيرأخرىمصالحل!نجليزوكان6القرنه!اأوائلن!الحديثةضهضنه

يقضىا569سنةفىمرسومأالصينحكومةفأصدرت،الأفيونتجارة

نأالإن!ليزيشأوا.بهالاتجارأوزراعتهأوالأفيونتعاطىبحظر

أعظمأصبحتالىالعديدةمصالحهمعلىخوفأالمرسومهذاعلىيعترضوا

لدىالسخطن4يثيرونهمماوخوفأوتجارتهالأفيونمنرنجاوأوفرخطرأ

يجريماعلىونطلعالصينإلىالبعئاتنرسلأخدتاالىوالأبمالشعوب

ئلالأهريكمنن.5الإنجلمزجانبهممنيخئمىالأمه!هومن،الشثونفهامن
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مئيل-الحروبفىلهاليسالتىالأفهونحربقمةهذه

أنهاالناسلظن،منهاجزءكلبصحةتشهدائاالرعيةالوثائقلولاوالتى

الأفهونحربأنوالحقيقة.كهبرأغاوأثالحدفىأنأو،خرافةحديث

نأتعدولا-الأنسانيةمعاقأبسطعنوبعدهاووحشيتهابشاعهاعلى-

فبلومن.الاستعماريةJمماAامقنظائرهامنسلسلةقحلقةنكون

سفغمفكانت،الرقيقتجارةفىالإنجليزانهمكبقرونالأفيونحرب

الاَمن!سالسكانوتخنطفالغربيةأفريقيةسواحلعلىتغيروعصاباخهم

والشاباتوالشبانالشمطاءوالعجوزالهرمالشيخفيها،نحتلفةمجموعات

تباعثم،السفنبطونفىكلهاتشحن،الحواملوالنساءوالرضعوالصبية

هذهعلىالإنجليزعكفوقد.السلعتباعكاالأمريكتينأسواقفى

واستخدمثالطائلةافىواتامنهاوجم!واثرونعدةاحتكروهاالتىالتجارة

الإمبراطوريةتلكوبناء،المصاخوتموينالأساطبلبناءفىالثرواته!ه

منوأتخمت،ْالبريطانيةالبطونشبعتأنوبعد.الأطرافالمترامية

منافوممل،وحشبةتجارةبأنهابنادونأ!ابهاأخ!الرقيقتجارة

بالعبيد.الاتجارألغىمنأولبأخهميفخرونوأخذوا،ل!نسانية

كانواالذىاوقتاقالأفهيىنتجارةفىانغمسواف!نهمذلكومع

ضميرالاسنعمارىالضميرلأن،الرقيقفىالاتجارفيهيحرمون

للظروفتبعأ-أخرموضعقوالانكماشموضعفىللتمددقابل-مرن

.وتليدهوقديمهوجديدهطارفهكبير%!نيرممطبخرقألا،حداثهوالمثتبع،والأهواء

غير،اصيناقمحرمأأصبحالأفيونفىالاتجارف!نوبعد
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اسممصالها،تعذرالأقطارمنقطرفىانتشرتمتىالضريرةالعاداتأن

طويلا!.دهرأبانيةيمةابرثارآوستظل،طوبلاَزمنأتائمةشرورهاوظلت

!معهمماا،فيونحربذكريتجنبونالإنجليزأصبحلفد

الامم،به!احربأالبريطانيةالمعارفلداثرةالمتصفحيجدولن.ذلك

علىالكلامعندب!يجازالاالضحنمالمجلدهذافىذكرهايجىءولا

الأسنعماربةالحربهدهدراسةبريدلمنبدولا،الصينناربخ

الكتاباءنغبرهمأو)ا"ا،مربكيبنمؤلفاتإلىبرجعأنالعجببة

بطانينن.البركبر

الأفهونحربذكرمنالغرباليومحاواواإذاالإنجليؤأنغير

،الحربه!همناقتبسرهاالتىالمناغمنيهردونلاف!نم،لبمثاعئها

،عامبوجهالصينتجارةمنكبيرنايبعلىيحصاواأنأمكنهمففد

فىبعفممتلكاتهمفقدواكانواطذا،مواردهامنكثيراحتكاروعلى

كون!،هونجمستعرةعلىبالنواج!بعضونبزالونلاف!!م،الصينيظل

حربمنالبريطانيونجناهاالقاذاتأءظمنحالكلعلىوهى

.الأفيون

الأمرييالكافيثلاداجع)1(

)1891(.الصبن

الدولهةالعلاقاتمنكنابهقء!م!
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الاستِعمارلوَحيشيّةأموتمممأرمثألى

جرامم!أوأممالعلىللدلالةالكثابيستخدمهاصطلاخالوحشية

وصفأاحمهايستعارأنا)ضاريةللوءوشالظلمنؤ.ايإفان،يرتكبمافظيعة

عنعاجزة،والبطشالعنفمن!راوت!اابلغتمهم!االأنم،الجراثملتلث

للبطشجهنص4بأسلحةالمزوالمتمدفيالإنهانيرتكبهكلاتظهىأن

ردأوالجوع2لداوتقئلتفتكالضوارىأنومعاوم.الإنصيانبأخيه

والتحكمالسيطرةأءلمنويفتكفيقتلالمتمدنالإنصيانأما،العدوان

س!انه.فىالإتاحيمفى

فىآنسإذاإلاالرحشيةفىالمئغاهه"اليبالأس!إلىيلجأقلكلاوهو

يهددالسيايىا)،بكىهذاورأى،بحةوقهللمطالبةوانتباهأيقظةالشعب

هذهنرىلذلك.وأكلالهنيرهمنلىالتخلصوبحاولالاستعمارىالسلطان

مصر،أوا!دمثلالقديمةالحضارةذاتالبلادفىإلاتظهرقلماالوحشية

وأن،والأكلالالسلاسلثفليحصهواأنجدبرونالبلادهذهشعوبلأن

الخضوعطولالقوميةعز!معليهمفتأبالقديممجدهمذكرىنعاودهم

إلىالحال!دعوفقل!االفطرةعلىثزاللاالتىالش!وبأما.والإذعان

.وإخضاعهـملإذلألهم4الوحمثبوسائلأفظعاست!خدام

ظروففىفقطتستخدم.إذاكانثالوحشيةالأساليبأنغير
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تصنحماعند-آليةبطريقةإليهاالالتجاءف!ن،خاصةوأحوال

الاستعمارى،الطبعفىكامنةالوحشيةأنعلىتاطعدللي-الظروفتلك

الأفعىفكر،فىالكامنالصمكثل،مثلهاالاست!مارييننفوسقومتأصلة

نأأردناوإذا.استخدامهإلىندءوالتىالظروفإلاعنهيكشفلا

أوقاثفىنلنمثسهأنيجدينافليس،حقيقتهعلىالاستعمارىالطبعئعرف

السياسيةالأزماتوثتفىعنهنبحثأنا)واجببل،والاستقرارالهدؤ

ضئيلا-ولو-حظااوايناأنأ!ابها،يحاولوطايةنهضةبسببتنشأالى

.والاستفلالالحربةمن

مثالامنْالهندالغربىالمثمالقالبنجابحوادثكانتلهذا

ظهرتالوحشيةلأنونظرا.حقبقتهعلىماوىالاسفالطبعلدراسةحسنأ

مثالخيرالبلدةه!هحديثصار،أمرتساربلدةفىمظاهرهابأكل

لإخ!عالاستعمارإلبهايلجأالىالأساليبئلكعلىدليلاالكثابيضربه

لاذلالها.الشعوب

أنالهندحكومةوأرادت9191سنةربيعفىالحوادثهدهجرت

الفظاغرائحةغيرأن،منالزمنفترةأمرهافكتمتالعالمعنحديثهاتخفى

،واستنكماردهشةفىالناسبشأنهافتحدث،وتنتشرتفوحأنإلاأبت

حموهمالبحث!ملكية)تحقيقلجنةثؤلفلأنلندنحكومةواضطرت

اللجنةه!هتمريرنث!روقد.الأحداثمنتخالهاوما!الاضطراباتأ

الأزمة،تلثوقاخدراسةفىالاعنمادكلعليهاعنمدناأزرقكتابفى
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يكفىماأعلنتهفيماولكن،نعلنمماأكثرؤدخفى،نظهوكااكثر

الطبعخصائصعنالكشفوهو،هناتحقيقهنريدمالحقيق

.الاسنعطرى

،9191سنةربيعفى!الاضطرابات"مموهلماالرثبسىالمسرحكان

.البنجابإثليمالأخصوعلى،الهندمنالغربىالمثمالىالإقليمهو

،مارسمن35فى"دلهىأالهندعاصمةقالاضطراباثهذهبدأتوفد

فى،وكذلكأبريلمنا0فىالبنجابفىلاهوروأمرتسارفىتجددثئج

،بومباىمدبربةلثمالفىوهى،(كاندىالزعيم)وطنأبادأحمد

ومعظمها،حجمأأصغرعديدةأماكنفىاضطراباتحدئتوكدللث

.البنجابولايةق

فىداخلةالآنأصبحتوقد،التجابعاصمةهىولاهور

بصددها-يبلغونئحنالتىالحوادث!كانهاصقت،باكستاندولة

الحاضر.الوقتفىكئيرأالرقمهذاعلىيدونوبز،ا،نفسمنمليرنربم

وسمكانها،ميلا25بنحولاهووشرقفنقعأمرتسارأما

الرقمه!اعلىادونوثؤ.نسمة5550016نحوالوقتذلكفى

،المشثومأبربلا3ْيوأفىفعلاحدث،كاوالأسواقالمولدأيامكئيرأ

فوقوهى.باكستانمنقربهابرنجمالهنددولةحدوفىواقعةالآنوهى

.شأنذوتجارىومركرالسبخعا!مةذلك

المواضع،بعضقأسواربهاتحبط،فديمةمدبنةوأمرقسار
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!دانمثل،الميادينمنمحدودعددوفيها،ضيقةشوارعهاوأك!لر

الإداراتمعظمأما،الؤدتذلكحوادث!اشتهرالذى،جلينولاباغ

حىفى،ليةالثطالناحيةمنالمدينةخارجفواقعةوالجيمقالبوليسومراحمر

)1(.المسنعمراتمنكئبرحكمفىالبريطانيينكعادة،مسثقل

ماثتىبنحو،ومباىمنالشمالإلى،عظيمةفدينةأبادأححدأما.

ولدمنهاوبالقرب،والنسجالغزللصناعةكبيرمركزوهى،ميل

السلبية.للمقاومةالدعايةمراكزأولوكانت،غاندىالزعيم

جهاثمنغيرهاؤلىالبلادهذهفىالوطنيةالحركاتانتشرت

مظاهرولكن،الوحشىبالقمعالحاكةالسلطاتمنوقوبلث،الهند

أمرتسارفىوكانت،سواها.منأكز!البنجابأشدكانتالوحشية

القللأساليبممثالجهاسنكثنىولذلك،بلدآخرأىفىمنهاأفظع

أعلنتوتد،الوطنيةالحركاتلإخمادالاستعماريةالسلطاتثمخذها

فى،9191سنةأبريل15يومفى-أعلنتماأول-العرفيةالأحكام

واحتج،أخرىجهاتفىذلكبعدانتشرتئم،وأمرتسارلاهوركلمن

منالزمن.طويلةفزةالعرفيةالأحكاممدةلاطالةا،فغانبحربيطانهونالبر

سنة!بيعققوية!ورةفىظهرتالثىالوطنيةالحركةأسبابؤلرجع

بلدةقفنرى.أبضاالسودانقالنظامه!ااتبعواالبريطانيينأذيلاحظ1()

عنتمامأمنعزلةالمنطفةوه!.والإدا!اتالموظفينو-لارالحكامخا!ةمنطقةالأبيض

ضاصمورالحكومةدشطفةالبلدةمنولكلشبرأمزروعة:مساصيفصلهاالمدية

مفل.يالمياه
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الهندمواردجميعبريطائبااستخدمتالأولمماالعالميةالحرب-فىا

مثاتوأنفقثالرجالمنالآلافمثاثفجندت،والرجالالمالفى

رق!وهو،مقانل0550545وحدهاالبنجابمنجندتوفد.الملاين

تورطأنمنبديكنولم،الهندجهاتساثرمنالمجندبنعلىبزبد

الهندتعطىدسترريةب!صلاحات-الوعودبذلفىكعادتها-بريطانيا

فرضتهماوجلدبصبرالسكانفاصمل،والاستفلالالحريةمنوافرأحطأ

باهربانتصارالحربانهثثم،والحرمانالشدةضروبمنالحرب

مظهرأقلالهندأبناءيرىأندونا،ثهروانفضت،ؤحلفاثهالبريطانيا

بوعودهم.يفواأنيطانينالبراعتزامإلىبشير

عنالدفاعفانونيسمىقازونأالحربأثناءالبريطانيون-أصدر2

واستتبابالهدولظنإجراءمنتراهمااتخاذمنالحكومةيمكن،الهند

قانونأجدبدأا919سنةفبرايرشهرفىسنتبلبه!اتكتفولم،النظام

فىالحكاميعطىوهو،Rowlattولctراولاتتانونمؤلفهباسم!ى

النعسف،وساثلمنوكرهماللقبضوالمصادليةواسعةالأقالمسلطاتجميع

بعدإصداره0علىواحتجوا،مرانفدأالقانونهداالهندسكانانتفدوثد

عبثأ.ذهبتاعتراضاضهمولكن،الحربانتهاء

،نداءهْافهوركاندىالزعيمأرسلتقريبأالوقثنفس3-!د

الهندفىالقائمةالسلطاتمعالتعاونعنوالامتناعالسلبيةالمقاومةإلىداعبأ
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كانغاندىأنومع.الهندأنحاءنحتلففىلدعؤلهالناسواستجاب

يرجعالأكبرالفضلإنحتى،العنفمظاهركلويقاومالسمينشد

برك!ف!ف-ا!لهاتمنوغيرهاأبادأحمدفىالنشةإخمادقج!ودهإلى

دلهى،العاصمةإلى9191سنةماوسشحهوفىالسفرأرادماعند،ذلك

أنشكولا.بومباىولايةفىيبتىأنوألزمته،السفرمنالسلطاتمنعته

،وأنصارهمواطنيإعندالأثرأسوألهكانغاندىحريةمنالحده!ا

فىالاضطراباتإثارةفىالأسبابأهممنسبباكانهذاأنالكثيروبري

.الج!اتمختلف

.أمرتسارفىحدثمانسردأنهناوحسبنا

الدكتورانهماكاندىأنصارمنرجلانالمدينةهذهفىكانفقد

وأمجتمعأىفىيخطبابألاأمرأإليهماالسلطةأ!درت،بالوساتياكتشلو

وإن-أنهمازممتالمدبنةقالإدارةولكن،الأمرلهذااممثلاوقد،ناد

ويبثان،المدينةشبابمنزوارأدارهمافىيستقبلان-ا!طابةعنامتنعا

،بعيدةبلدةإلىب!بعادهماالأمرصرولذلك.واقردالثورةروحفيهم

أبريل01يوم!باحفىالمدينةأهلوأفاقالليلجنحفىا،مرهذاونفذ

الخواطرفهاجت،المدبنةعنأبعداتدالزعيمبنأنفعلموا9191سنة

أجمعثم،المدينةتجوبوأخذت،النهارأثناءقمظاهرةوتألفتلذلك

الرممىالحاكم)وهوالمفنشنائبدارإلىيذهبواأنعلىالمتظاهرون

ومن،بلدهماإلىهماورالزعيحينعنالإفراجمنهيطلبوالكى(للمدبنة
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منيخرجواوأن.المدبنةفمالإلىيتجهواأنللمتظاهربنبدلاكان

ديوانوإلىالحكاممنطقةإلىيحصلوالكى،!ولبابالمسمىالمثمالىدانجها

المدينةعنالمنطقةتالثيفصلال!ىالجسرلهمعلىفتصدى.المفتشناث

ناريةأعيرةوأطلقت،أعقابهمعلىتردهمأنوأرادتالضرطةدجالمنقوة

الجشى،منبفصيلةالشرط!ةرجالواستعان،المثظاهرون!هاج،الهواءفى

ئم،الأولىالمصادمةفىالمتظاهرينكلنواحدوأصيب،النيرانوأطلقت

بارتدادالأمروائغى،الثانيةالمصادماتقآخرونوقتلأصبب

أنبعد،ئائرةجموعالىذلكبعدانفلبواولكنهم،المدينةإلم!المثظاهرين

سلمية.مظاهرةيؤلفونكانوا

فىإلأفعلاتعلنلمإذ،بعدأعلنتثدالعرفيةالأحكامث!نلم

بالالتجاءبادرثا،دنيةالسلطاتف!نذلكوجمع،.أبريل15يوم

بتولىأنمنهوطلبت،المدينةفىالأكلورفيادةوأسلمته،الجبشالى

"وبدلك،ذلكعنمسثولاوحدهيكونوأن،والنظاما،"نعلىالمحافظة

لانكادهيثةإلىالأموروأسلمف،إشرافكلعنالمدنيةالسلطاتتخلت

،ربطاقفائدالأمورزمامتسلموهكذا،شث!وأممالهمالسكانعنتعرف

ال!ثهير.تسارأمربطل(Dyerدابرجنرال)اسى

وخطب!اخبةمظاهراتئأبريل12و11يومانقضى

بعد،العنفبعفأممالبتخالهاأنمنبديكنولم،واحتجاجمات

الاضطراباتهدهضحيةذهاوقد،قئلمنالسكانمنقتلأن

الحكوميهْالمنش!تبعضوهوجمت،البربطانيبنمنئلاثةأوائنان
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وعلى،الميادينبعضفىباجماعيبدأالمظا!راتمنكث!لروكان

.جلبنولاباغميدانفىالاْخص

المدينةبؤم"البيزخىمولد)يوموهو،أبريل13يومجاءئم

المدينة،فتزدحم،،مرتسارالمجاورةوالبلدانالقرىمنالناسمنأنواعفيه

الميادبنفىيجتمعونوقد،والشراءللبيعصدهايةمعظمهمأنشكولا

سباسى.نشاطأىالنظاهرأونبةلديهداتكونأندون،الصدفةبمحض

،بالذاتاليومهدافىحاممأإجراءيتخذأناصلنرالالفاثدورأى

الحالدعت)ذاوالعنفاالثمدةبمنتهىالاضطراباْتوفمعالمظاهراتلمنع

وبريطانيين،!ودببناتودمنقوةرأسعلىالمدينةالىفنزل-ذلكالى

أوالمدينةداخلجغأىفىوالمظاهراتالمواكببمنعمنشورأوأصدو

غيراجماعأيعدأكثرأوأشخاصأربعةمنبنألفاجماعوكل.خاربها

الأمر.لزمإذاالسلاحبقوةبفرقو،مشروع

وكانت.المنبث!ورهذاإذاعةءلىنفسهالجزالأشرفوقد

بعضفيجتمع،مامكانفىالطبلبضربيأفرأنإذاعنهفىطريقنه

قليلةنسخوزعتكا،الوطنيةباللغةالنصعلبهمفيقرأالاْهالى

إذاعتهوكانت،مكانأىفىئسخمنهتعلقلمولكن،مطبوعة

بعيدة،المدينةمنمحدودةجهاتعلىمقصورةالمذكورةبالطريقة

ميدان،وفىالاجتماعاتفيهاتعقدأنالعادةجرتالتى،الميادينعن

منه.بالفربأوبالميدانمكانأىفىنسخةتعلقلمجلينولاباغ

http://www.al-maktabeh.comالساعةقعاد،الخاصةبطريقتههذامنشووهالقائدأعلنأنوبعد



115

نأأعوانهأبلغهحيث،المدينةخارجقيادتهمركزإلىالظهوبعدالواحدة

.جليهولاباغميدانفىوالنصفالرابعةالساعةفىاجشماعأةمفدونالمواطنين

يصدرأنقبل،السابقالهيىمفىعقدهتقووقدجعالاهـذاأنودديهـكا

مثلفىسيضمالاجماعأنشاثولا.الاجماعاتبمنعمنشورهاصلنرال

الذين،المجاورةوالبلدانالفرىسكانمنآلافأأومثاتالبومهذا

الوطنكل4.بالحركة4صالهملات!ونقدبل،المن!ث!ورعنشيئألابعرفون

الاجماعهلافىأنورأى،الاعتباراتبهذهيعبألمالقائ!أنغير

فىدرشاالسكانتعطىقاسيةضربئيضربأنلهبدولا،لأوامرهتحديأ

.4لارادوالإذعان،واكلرهالطاعة

مختلفقالجنودفنفىقأالقائدأرشلالوابعةالساعةاقتربتماوعند

مزودينجنديأكسينهوواصطحب،النظامعلىللمحافظةالمدينةأنحاء

وعلى،الرشاشةبالمداض!المزودةالمصفحةالسياراتوبعض،بالبنادق

فىمحضشدفيالناسفرأى،جلينولاباغميداننحواتجهالقوةهذهرأيم!

الشيودبعضكانوان،رجل.606بنحوعددهمهووقدر.المبدان

عل!اوقفدع4الميدانمنجانبفىوكان،555015بنحوالعددقدر

.الناسحولهالتفوةدخطابأشخميرلتى

يستطيعحتىالمصفحةبسياراتهالميدانيدخلأنالقاثدأراد

الزقاقأنكير،بالمجتمعينالفتكفىالرشاشةالمداغاستخدام

لسبب-الفائداضطربحيث،الصقمنكانالميدانإلىالمؤدبمط

،بحيدأالرشاشة2والمداالسياراتيقركأن-إرادتهعنخارج
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طلقة.0168وبنحوبالبنادقالمزودين،جندتابالخمسبنيكتفىوأن

عندالشمالوعنا!بنعن،قسمينإلىالخمسيننجودهالقائدذ3

والإصابة.المرىتسهديدعلىتساعدمرتفعةالأرض!حبث،المبدانمدخل

منهدضلالذىالمبدانبابلأن،القائدتدومبحسوالمالمتظاهرينولعل

متر.ماثةبنحوالاحتشادمكانعنيبعدكان

أوإنذارأيرسللمولذلك،بالمجتمعينبالفتكيبادرأنالقائدورأى

توجيهبنفسه-ولىبل،الهواءفىواحدةطلقةيطلقولم،بالتفرقأمرأ

،المرىإخطاءالمتعدرمني!ونحتى،المزدحمةالجهاتإلىالضرب

لذلك.المحتشدبالجحهورالفتكفىالطلقاتبجميعالانتفاعيمكنحنى

منعزلاالمجتمعونوكان،النارب!طلاقبدأحتىالميذانإلىييميكدلم

للهربالناسفمزاحمضيقةالميدانمنافد،وكانتصىالعحنىسلاحلك

وقد،للخروجيتكاثرونحيثإليهمالنيرانيوجهالقاثدفكان.منها

إلقاءبل،الاجتماعتفريقيكقلمغرضهأنالتحقيقلجنةأماماعترف

ولذلل!،أبدأينسوئهلادرسأالناسيعملكى،النفوسفىوالرعبالخوف

يعنيةماكلبل3أبرياءأناسالمكانفىهليفكوأنيعنيهيكنلم

حتىالنارب!طلاقيأمراستمرلذلك،والذعرالخوفيشيعأن

يسثطعلملأنهشديداأسفهوكان،الجندلدىرصاصةآخرنفدت

أكثر.والضحاياأع!الفتكيكونحتىالرشاشة2بالمداالانتفاع

من927ضحيتهاذهبالتىالمجزرةانتهثدقاثقعشروبعد

الرمابة،تسديدحسقعلىيدلمماالجرحىكلنأمثالهموثلاثةا)قنلى
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اظاصة.ضحيتهالهاكانتتقريبأطلقةكللأن

نأدون،.الآلاميعانونوالجرحى،الميدانفىالفلىالقائدؤلرك

وخوطب.الآضرينوأسعافالأولينجثثلرغإجراءأممطباتخاذيأمر

.يشاء!ناليهافليذهب!توحةالمستشفياتإنفقالذلكفى

للجنةنفسهالقائدرواهاكا،جلبولأباغمذبحةفصةهىهذه

يلقىأننيتهكانتفقد.حشوأوإسرافأقلفيهاليس،الئحفيق

البنجابسائرفىبلوحدهاأمرتسارفىلا،الجماهبرعلىدرسأ

أنكىالدرسلكانالرشاشةالمدا!استخداموتعذرعندهالجنودقلةولولا

ا)كرضيحققلكىمملهيمكنماأقلهوبهتاممابأناعترفوقد.وأبلغ

اليه.رىالذى

ipبدلطماالمعرؤمةأخلاقهفىأودايرا!رالتار!خفىلش

تستخدمالتىالاستعمارأدواتمنأداةهوبل،.شاذشخصأنه

نفسهاالظروفلغيرهأنيحتولوالأجنبىالحكمأقدامتثصيتق

الفائد.ذلكبهأقاالذىخلافممللما

لأولغريبأيبدوقد،نفسهالجنرالبهقامآخرأصروهناك

تتحكمكانتالتىالاستعماريةالعقليةمعنمامأمت!قولكخه!وهلة

الهند.شئونفى

اممهابالتبشيرتشتغلإن!جليؤيةسيدةأنالأمرهذاوشلاص!ة

بهافرتدراجةراكبةالشوارعأحدفىتسيركانت،شروودفس

علىوخرتعليهافاعتدى،الجطهيرحنقأثارتولعلهامظاهرة
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فاحتمدوهاالههودبعضذلكبعدوجاء.الاغماءثشبهحالةفىالأرض

العافية.إليهاوعادتاللازمةالعنايةلقيتحيثالمستشفىإلىوأوصلوها

ءواو!ودأ،إئمأارتكبواهنودأأنابل!راليرىأنالجاثزءنكان

عقلأنغير.الحادثعنالنظركضالمم!نفن،الإثمهذاأثأر

.الهنودعلىخاصدرسإلقاءمنبدلاأنهرأىالاستعمارىالجنرال

والرجلين!اليدينعلىبالزحفالأمر!الممعليهيطلقأ!بحأمرأفأ!در

علىفيهاعندىالذىالشارعمنيمرهندىكلأنالأمرهذاوخلاصة

يديهعلىيمشىأنعليهيجب.(طويلضيقشارعوهو)شروودس!

ذلكطولعلىالمسلحينالجنودبثبلالأمرب!صداريكتفلمثمورجليه

العجيب.الأمرهذالتنفيذالشارع

الأحكامأعلنتأنبعد،أبريل91يومفىالأمرهذاصدروقد

.أيامبأربعةالعرفية

يكادلا،وهلةلأولغريبأببدموالذىالأمرهذافإنذلكْومع

مثال.الهنردنحوالبريطانيينمنآخروناتبعهاالتىالأساليبعنيختلف

أصمرالحديديةفىالسكةالنفلعلىعالبالإشرافمكلفأضابطأاْنذلك

لزليسهمي!لىمونهال!ىأالتعظيم9أوسلامهميكونبأنالعمالإلىأء،

وقد.)1(الأرضعلىوجوههمايخرواأنالبريطاق

يغطىالجيرافكانالحيرمنشحنة/
....:...تالعمال"-ء"هؤلاكان
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والعرقالبريطاقلرئيسساجدأأحدهمخرف!ذاوأجساهم!موجو!م

الشائعاتفذهبت.الاْرضعلىأبيضأثرأالسجودتركوجههمنيتصب

علىبالجيررسومأبأنفهيرسمأنالهندطتىالعاكلليكلفونإلإةجليزبأن

الاْمرفىمماكلإنوقال،الغمةهذهالإنجليزىالمشرففأنكرالأرض

عليهاتزك،الأرضعلىجباههمويضعونه!التطيم"يأخذونحينأنهم

ا!ير.من3ثارأ

الاْخصوعلى،مقبولاالتفسيرهذارأتالتحقيقلجنةأنوالظاهر

لبعضيسخرونالدينالمسصونينمنكاانواالع!الهؤلاءمنكثيرألأن

بالأمرلبسالطريقةهذهعلى!التعظبم!واوراذهمالسجنخارجالأممال

.المست!رب

صدرتالأوامرأننذحروالتعظيمالسلامعنالكلاموبمناسبة

نحويظهرونيعودواأا!شودمنكثيرأأنإلىنظرأ9بأنهالهنودبميع

والتعظيم،الاحتراممنبهمجديرهوماالبريطانيينوالموظفينالضباط

من!ؤلاءيجببماتخلالنىالحالة0لهذحدوضعمنبدلالأنهونظرا

اللازمظيمالت!بأخذوابأنالسكانجحيعأصرنجاف!ننا،التكريمواجبات

دراجماتهمعنينزلواوأنالموظفينأوالضباط0أولئاثأحدقابلواكلماباليد

إذا،بأيديهمايحملوشهاالتىالمظلاتيخفضواوأنثركبوخهاالثىالدوابأو

.مظلاتبأيدجهمكانت

مناتخذماوالتنيبالتسليمتثصلالتىالنعسفأممالومن

نأللحكامثبتفقد.والكلياتالمدارسطلابنحوإجراءات
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فىاشركواقد،الخ!مسينعددهميتجاوزلاالذينالتلاميذبعض

الأمر..فصدرلاهورفىالأخصوءلىإ*دماب!فىاتالمظا!

بأن،س!نة14علىسنهمنزيدالذينالمدارسطلابج!يعبمعاقبة

مقرإلىمابوشهرهجيرفى!ومكلهراتأرجالحضورركلفوا

تلتظمطادورفىيمرواثم،الهسكريةالإدارةعلىالمشرفالضابط

.اللازم"التهظيم"لهوياْخ!وا،البريرطافىالعمةبهارغنفطةأمام

لومْكليقطعوناللامبذوكانكاملاأسبوعاًالعقابهذاداموقد

المبكىالمخاثومن.الواجبهذالتأديةالشديدالحرف!ميلا16

ولىأووالدهكلفالأل!بابمنلسببالتلاميذأحدتغيبإذاأنه

.M(1ءلهيحلأنأمره

والت!م!سفوال!فالبغىأممالجحيعذكزلاإذاالحديثبناوبطول

إعلانلهمأتاحأنبعدخصوصأ،البريطانيةالساطاتابهاإالتجاْتالتى

نحتلفاستنباطفىالعنانبالهملمطلقوالأنالفرصةالعرفيةا،حكام

،الظروفتبررهلاإفراطأذلاثفىالإفراطمعوالتعذيبالتنإلوساؤل

إلابه.ثرادلا،الأحكامتلثظلفىصدرثاكالاْوامرمنوكثير

أوامرصدرت!قد.والبرىءالمذنبذلاثفىيستوىعامةللشعبالإذلال

كاْ،طانيينالبرلىوىسيارةركبلالمجيثالهنودس!ياراتبمصادرة

لذلاثمثلوأكرب.الأورياءعلىاصل!لدعقوبةتوقيعفىالساطأتأسرفت

قارعةعلىللجلددانةطة"نمبإذأمرتسارفىداثرالجنرالبهقامما

.المأيهورالتفريرمن124ص(1)
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الاْبرياءيجلدوأخ!مسشرود.المبشرةفيهسقطثالذىالمكانفىالطريرق

-يرةيجلدهم،المبشرةتالثعلىفىوانبال!صلةةل!ْتكنلمالذين

.انهاروضحفىالطريقوسط

الظروفعنهاتكشفحتىالنفسفىكاشةثظلالطباعبهضإن

علىالاشعمارىالخلقطبيعةنعرفنأردنافإذا.لظهورهاالملائمة

كشفتإذاإلاذلاثنعملنف!نفاالوحشيةمنعليهبطوىوما،حقيةته

ربيعفىا!دبلادفىتتمثلرأبناهاكالتىظروففىوطنيةحركةعنه

.9191عام

لجنةأوصفالتىوالإجراءاذالقصةهذهضتامألىنشيرأنكبدولا

ب!يقاعالهندحكومةاللجنة0تلثأو!تفقد،بازخاذهاالملكيةالحقيق

له!.خو)ثالتىالسطةتنفيذفىالحدتجاوزواالذينعلىبعفالجؤاءاث

الأفرادمنمحدودعددعلىالجؤاءاتالهندحكومةوأوقعت

3خر.إلىمكانمنوالنقلوالتوبيخاللومتعدولاوهى

أكبربهتوغلأنالهندحكومةاضطرتفقددايرالجنرالأما

تدأمرتسارحديثلاْنوذلاشا،الهندفىضصبهمنالعزلوهوالعفوبات

الهاثل.القرارائخاذعنمندوحةهناكيكنفلم،العالم!فوملأشاع

مورننججريدةنتحتحتىمنصبهمنبعزليكدلمولكنه

تصدركانتالتىالاستهماريةلندن!فمنوهى-!وست
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أ"رزالعذءطا)،ظيما)قياثدلم-اءده-الاكاضابباب-ذلكالوتثفى

فتحعلىاْيابمئمضفلبم.جلبولاباغميدانفىالباهرالنصرهذا

بمبلغالمحلصلابنها)ؤىالبربطاقالشعباكتتبحتىالتبرعباب

ف!ذا.طاثلةثروةالوقتذلل!فىيعدمبلغوهو.منالجتبهاتلفااْخمسين

ف!ن،الؤىالبطلهذاخدماتأنكرتقدالبريطانيةالحكومةكانت

.الخدماتهذهلهينسىلنبريطانياشعب
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ومستقبلهو-اضرهماضيه

دولةإتامةمنأخيرأتمكنالذى-المبموقالاستعصارإن

الاستدمارمنجدبدنوعهو-العربىالوطنقلبفىص!يوئية

ت!ودنافمْد.المعروفةالمألوفةالأنواععنالاخنلافكليختلف

والأساطيل،ابوشثسندهاقويةدولةبرواسطةالاستعصاريقومأن

تكونهأنتيلغيرماطيلوأس!جهيىشأولاعلىاعتمدوافقدالصهبؤلهونأما

وأنإطاقالبرالاستعمارثستخدكلواأنوأم!نهم.الذكرتسضقثوةلهم

ت!ولوامنهمرادهمأقصىعلىحصلواإذاحتى،مآربهملقضاءثسخروه

.النجاحكاياتأبعدإلىفنجحواواستغلالهالأمريكىالنفوذتسخيرإلى

العربىالعالميتهددخطرأكبرالم!وقالاستعمارأصبحوقد

كراسته.ونطيلندرسهوأنأمرهفىالفكرننعمأنبناجديرأكانلذللث

أرسلهكتابالتاريخسجلهاالتىالصيمونيةالصيحاتأولمن

الاْوسط(الشرقعلى!وناررتحملة)وتت8917عا!فىؤرنسىيهودى

الطائفةفروع!لفيهباريسمقرهأعلىمجلسأيؤلفواأندينهأبغاءفيهناشد

الفزسيةالحكومةإلىطلبأالمجلسهذايرحأنع!أالعاأن!حاءجميعق

الآتية:بالعبارةالوطنهداوصفثم،!وطنهم!!اءالىاليهودجميعب!ربع

السفلىممرعلىيشنينحتلهأننريدالذىالقطر)وهذا
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نجطوينتهى،المتاخمةالجهاتالىفرتأويمتدالبحرع!()الوجه

المواغ1أنفعالقطرهذاوموغ،الميتالهجرإلىعكابلدةمنيمتد

العالم.فى

تجارةوعلى،الأحمرإحراملاحةعلىالسبطرةمنوسيمكننا

سيسهلوكذلاث،واصكوبيةالثرتيةقبةروأةالعربوبلادا!د

يسهلكا،وحلبد!ثمقمدبنتىمنلقربهنظرأواسياإيرانتجارةلنا

الأورببة.والممالاثلادباليالمتوسطالأببضالبحر!واسطةالانصال

الأكبرالمستودع،العالمقلبفىالممتازكلوتعهابفضلبلادناتكونوهكذا

.،الأ:نةالعالميةللمنتجات

فرئساحكومةتجنيهاالتىالمزاياذلاثبعدالكاتبيوضحثم

فىالعالىللباب2يدأنيجبال!ىوافنالةطرلذلاثالبهوداحتلالمن

.)1(عابهالاستيلاءمقابل

المهموإنما؟مملىإجراءعليهايتربلمالمبكرةالصيحةهذه

،المتقدمال!يوقهذايريدهالذىللفطر-حديدهالنداءهذافى

القطرمنالثطلىالنصفعلىبلوحدهافلسطينعلىيشتمللاوأنه

هذاوشنافىالميموفيينأكزلأنذلاثندكرالم!مأنمن.أيضأالممرى

تزاللاثطرفةعناصرءكيونيةهنالاثكانتو)ن،مصرإلىيشيرونْلا

.الفراتوادىإلىالايلوادىمنيمتدبأنهالعيموقالوطنتصف

باربورالمسئربهابش03صفحةقالأصلالضراجع(1)

N..!لاصه Barbour : Nisi Do
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التامحالقرنمنالئاقالنصففىالمنظمةأمالهاال!يونيةبدأت

ج!مين:جهودهافىواتجهت،عشر

نأوغرنهاثقافيةدينيةنزعةتحركهاكانتالتىالجماعة:الأولى

الحريةبكاملاي!وديةاالدينيةالشعائرفيهتقاممحدودأفىفلسطينمركزأترى

تمقعمعيهوديةواجماعيةثصافيةمؤسساقىفبهوننشأالعبريةاللغةفيهوتحبا

ميزةأيةلهمتكرنأندونفلسطينسكانلجميعالتىالح!وقبكافةاليرد

استقلاليةترعةأيةأوسباسية

ال!هيؤدية:فهىالأولىعلىطغتأنتلبثلمالتىالئانيةاطائفةأما

المهاجرونةيهالمجشدفىفلسطينصيهونيةدولةإنشاءإلىترىالتىالسياسية

لهاؤلجمع،وبرولنداروسيامثلايهودليهايكثرالتىالأوربيةالأقطارمن

أمرهاأخذالتىالطائفةهدهأالعالمأنحاءجيمفىاليهودسراةمنالأموال

لهاوأ!بح.دقيقأتنظيمانظمتأنتلبثلمالماضىالقرننهايةفىيسثفحل

بعفدعامومؤتمرحمهوفىوالاْمريكيةالأوربيةالأتماارمنكثيرفىهيئات

.MAYعامبسويسرابالمدينةفىكلرةلأولعقدوفد.عامينكلفىمرة

فعلاساعدتدايهودامنالأغنياءرمضكانالوقتذلكفى

بالزراء4،تشتغلالئىالصهيؤليةالمستعمراثمنصغيرعددإنشاءعلى

ول!لاث.الصهبونيةهذهشلبل"طفىءتكنلمالمستعمراتهذهمثلولكن

ب!نشاءيسمحأنمنهبلتمسرنالحميدعبدالسلطانالىرؤساؤهاتقدم

ةفئءر.ضخمةمالية)عاناتمقابلفىفلسطينفى،4يهودجمهورية)

ثسححأنبلأصربالرفضيكتفولم،الرفضفأعادال!رةفأعادوا،السلطان
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العمانيةالدولمنبقعةأيةقتنزلأنشاءتإذااليهود،منصغيرةلجماعات

فلسطين.عداما

باحتلالالهميسمحأناليهونيونحماولالحازمالرفضهذاأمام

باحتلاللهميسمحأنطلبواثمطلبهمالبريطانيةالحكومةفرفضتقبرص

لفلسطين:شاخمةحاللكعلىوهى-مصرأرضمنال!ريشمنطقة

للإ!ثالعريشالىصهيونيةبعثةيرسلوابأنالختصةالسلطاتلهمفأدنت

شرطعلىللاستعمارصالحالإقليمأنإلىالبعثةتالثفانتهت،والتنقيب

علىالموافقةكرومراللورفاب،النيلخهرمنالماءبجلبلهميسمحأن

لكىالتاريخىالحادثهذانذكرأنالمهممن.فأ!لالمشروعهذا

التفكيرنطاقعنخارجةالأياممنتومفىتكنممرلمأرض!أنظمرك

صيمونيةلبعثةالمطححدإلىالتساهلبهابلغقدمصرح!ومةوأنالصوق

.سيناءزوجزالعربش!رتادأن

سبقالتىالمستعمراتبت!ويةالتاليةالسهواتفىالصهـيؤيىوناكتنى

ؤلرتبالأقطارنحئلففىأتباعهمصفوفوبتوحيدفلسطينفىإنشاؤها

أثناءالفرصةهذهلهمأتيحتوقد.أطماعهمل!يقسانحةةرصةأول

المرحلةنهايةبمثابةالحربهذهنعتبرأنهالممكنومن.الأولىالعالميةالحرب

ننظرلكىقللانقفأنبنايحمنولذلك.الصهيوقالاستعمارمنالأد!

البداثية.المرحلةهدهفىتممماإ!إ

السكانومجموع055009فلسطينفىالصهبونيينعددأصبح
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وئد،الفوىالتعصبعاطفةتسودهاانفصاليةنزعةذاتمنظمة

،السكانساثرعنينفصلواأنهيحاولوننجاخمهمالتر!يافاحاممموصفهمم

بمخاضةماليةأوراقأويصتخدكلون،اليموديةالمحاكمإلىإلايحتكمونولا

الأزرقالاونذوالعمأخمهاالسيالىالاسقلالعلىتدلشارات

اليهودالعطلإحلالوفى،ال!ربمنالأرضشراءفىويم!ونبيضوا

مدارسمفىويذكونه،التركيةواللغةالعثمانيةالسلطةوبزدرونالعربمحل

مراكزاتهمسشعهمنجعلواوتد؟الأتراكضدلمبهودالتعصبروح

(.)'بهاالخاصةالدفاعوةواتمحاكهالهامستقلة

أكثرهممنعدداسثبعادإلىباشاج!الاضطرذلاثأصبممن

الدولةمنأخرىجهـاتإلىالانتقالإلىواضطرهموتطرفأتعصبأ

وأ!ارمةتكنلماتخذهاالنىالإجراءاتف!نه!اومع.العثمانية

الأمربكبة.المتحدةوا)ولاياتأ"نباثدخلبفضلقاسية

تتبعأنالعالميةالمههيىنيةالهيثةفرأثالأولىالعالميةالحربوس!اءت

وأمريكاإريطانياوفىمنجهةألمانياىففروعهاولكن،الرحمىاطيادسياسة

فىالذكرييفقدوفيقأتلقؤلموالجدالسعىعنتكفلمأخىرممطجهةمن

فىالص!ونيونوأراد.بريطانيافىعظيمانجاحأنجحتولكنها،الأولى

نهموعا،فاسطينفىدولةرلإنشاءالكاملى!رنامجهيميحققواأنبريطانيا

التىالوسطالممياسةنلثذلاثعلىفزتبإنجلرايمودشديدةمعارضة

إنشاءالىالرضابعينتنظرلابريطانيابأنقالتوالتىبلفوروعدنضحخها

.53صباربوركتابراجع(1)
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الهودحقوقيمسماهذافىيكونألاعلى،فلسطينقلليهوقوىوطن

فىتعيشالتىال!وديةغيرالجماءاتضوقأوالأظارساثرفى

لأغاالسياسةهذهفىبريطانيااندفعتوقد.كاالمقدسةالاْرفي

عنالدفاععلىمقدرضهافىتزيدأرضفىقدمهالتثبيتوسيلةفبها!دت

تجنيهماعداضاصبوجهالمصريسقناةوعنعامةالإمبراطوريةمواصلانها

البلادعلىالمهي!4الدولةهىتصبحإذالرفيعةوالمنزلةالساميةالمكانة.ن

عبئأالصليبيونحاولأنرمدالمسيحىالدينفيمانشأالتى،المقدسة

سكانها.أبدىمنانتزاعها

حتىجبارأمجهودأوبدلوابلفورتصريح-مؤقتأ-ال!-وفيونقبل

أكرا!همتح!يقعلىتساعدهمصيغةفلسطينعلىالانتدابوثيقة!يغت

نألهمفضمنت،يلاثمهممديأبعدإلىالتصريحذلكنفسبرفىون!هب

ا-المهاجرينوتمكينوتشجيعهاالهجرةلتيسيراللازمةالإجراءاتجميعتنخذ

متلاصقةمتراصةجماعاتدواسطةواحتلالها،واستثمارهاالأرضشراءمن

وفوق.أنحاثهامختلففىالطبيعيةالمواردلاستغلالالمثبروعاتإقامةومن

تنشىءأنفىالمهيونيةالهيئاتبحقالانتدابوثيقةاعزفتكلههذا

جميعننفيذأجلمنفلسطينحكومةمع!تثعاونDلكىبهودبةوكالة

داخلحكومةأضحتأنالوكالةهذهتلبثفم.الانتدابشروط

الحكومة.

،الانتدابفى.وئيقةالباهرالنصرهذاللمهيونيينتمأنوبعد

يهودئاالانتدابحكومةاختارتبأنخطرأيقللا3خرنصرأأحرزوا
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اطاكمبك!ونهلكى،صهؤلبلهربرتالسبرو!و،عريقاًوصمبونيأصميما

المُانية-المرحلةه!هفىالصهيوق."ارالاستفاشطاعفلسطينعلىالأول

وأسسشينةقواعدعلىهأركانيثهتأن-العالميتيناطرببنبينالفترةفى

عامفى555055ئحومنازلقىحتىالمسشعمربنعددثزيدوأن.خمة

491ءافى0050665بلغحتى2591 - cهذهأثناءفىالعربوازداد

.الملإونبةاربعددهم!ارحتىطهيعيةزيادةالفترة

الاستع!ارءنصصجةصورة-حمللاالعدديةالمةارنةهذهولكن

أنشأوابلالهددزيرادةبمجرديرضوالماليهودفإن،الفترة!ذهفىالص!"ليفى

فى4العددثالكثرةلهموأصبحت.فاسطينمدنأكبرأبيبتلمن!امدنأ

وأضرجراءامرابنكلرجمثلخصبةواسر!ةأراضع!ضولواوالهالمقدسبيت

هائا"صناعية!طقة-بفاجوارنطوأنشأوامن!االعربوالفلاحينالمزارعبن

لاالمصاءهذهوفى،المتنوعةبمنتجات!اا،وسطالشرقابلادكمرت

اح!ار-قعلىيحصاواكذلاثأنهوأمكنهم.!"!!ينممالغيريم!تخدم

لجميعال!ملاءهمأصبرواكا،الكهرباءمثلالعامةالمناءمنكثير

جهـاتوبضفاسطينإلىمنتجاتهاترسلالتىالأجنبيةالشركات

الأداةهىالمبونيةالمؤسساتصارتوبذلاث،الأويم!طالثمرق

.الأقطارمنيجاورهاومافا-طينفىللتجارةالزديسية

يحملواأنالعهينوناستطاعبلالحدهذاضدا،مر!اولم

لمالنفسعنالدفاع!أجلمنيهسا-وابأنلهمال!طحعلىفلسطبنحكيومة

ولمخفيةالذخائريممخوردنأخذوابلالحقبهذاال!يونيونيكثففلم
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3591أ!وبرشةفقمنتصف.المصادفةبطريقإلاالأمرهذايكئشف

واحدانكسرأبيبؤلإلىأالأحمنت"منصناديقالخارجمنوصلت

منرلىالةعلىتشملالأشتصناديقأنالجماركلعمالفتبينمنها

التحقيقوأظهرالرصاصاتمنالآلافومئاتالأؤلوما-يكيةالمسدسات

عديدةدفعاتسبقتهاواحدةدفعةسوىتكنلمهدهأنبعدفيما

.تصادرولمْتشكشفلمالدفعاتوه!ه

-رجعهذاالأسلحةكريبأنالقارئبدركأنالمهمومن.

بضطهدونالنازيونكانالذىالوةتوفى.3591عامقبلماإلى

-!ودهمكلوجهوابلالنازيينمقاومةال!يونيونجمكاوللمالبهود

فالعطين.علىالاستيلاءأجلمنالصييرقالشبابوتدريبئسليحنحو.

يوشاثالصهيوقالاستعمارأن-لأىبعد-بريطانياورأت

لتثبيتوسيلةالصيمونيةالسياسةون!3أنمنوبدلا،عبهاخطرأيصبحأن

الأطماعلتنفيذأداةتخذنفسهارأتفلسطينفىبريطانياأتدام

الخطرعنيقللاالبريماافىالنفوفيعلىا!رأنوأثركت؟ال!يؤبية

الكتاب!!تهاجديدةسياسةشتولذلاث،العربىالشعبيهددالذى

منالحدبمقتضاهتقرروالذى9391عامربيعفىصدرال!ى!يضا13

فلسطينمنكبيرجزءفىللبهودالأراضىبيعووقفال!يؤد4ا!جرة

نفلىتوقد.الذاقلاحكمالبلادإعدادنحوالإجراءاتبهضواقخاذ

.مباشرةانتهاصهابعدصراحةخولفتح!الحربأثناءفىالكنابهداشروط

المرحلةوتبدأالمهيوقالاستعمارمنالثانيةإرحلةاتنتىوه!فىا
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فرصةلهمستتيىالثانيةالعالميةالحربأنالصههونيونرأىفقد،اثالثة

ظروفبهااسئغلواصريحةديياسةلذلاثفرممواأطماعهملتحفيقعظيمة

الحافاءفىحئا،لامؤلفةفأlآالتطوععلىفأقبلوا،تويااستغلالاالحرب

الأساحةوويىفرواوالخبرةالمرانيكتسبوال!كابلألمانياهزيمةئرغبةولا

اليهودهؤلاءيشتركلم.الاستعماريةجهودهممنالثالثةللمرحلة،والدخائر

منويرنثرونهيذيعونهماكلمنالرغمعلىالذكرسخئحروبفى

ذلاثفىسواء-عظيمةفنيةيةدرااكتمبوالمثيثغيرمنولكنهم،الأكاذب

الشر!افىكلدربمسلح-!يشأعظملهمأتاحث-نساؤهمأورجالهم

الحربيةوالأسلحةالذخائرإ*كل!يصنعواأنأمكهموتد،كلهالأوسط

وأورراأمريكامنإلب!م!نردحانتالتىالكثيرةالم!رباتجانبإلى

البريطاقالجيشفىأعضاءوهملهمكانأنالتهريبعلى!مماعدهم

تفتيش.دونالحدودع!لرالجيشذلكبسياراثيرشتفلواأنفى"الحركامل

منأكثرهاهاثلةثروة!معواأننفسهالوتتفىلل!هونى!نوأمكن

العربيةالبلادف!الاتجارمنالأسفمعوبعضهاريكا51فىاليهؤالممولين

وشيوخهاأمريكانوابئللتأثيرفاثقةهمةيبذلوندعاتهموأخذ،نف!نها

بأضهمصراتيرنأدونوجعلوا.أ!س!مايريطافيكنالساسةبعضوفىوساسلثها

اسيدخلوضها7وأنهم.فلسطينفىيهوديةدولةبل،فوىوطنمجردثريد!ونلا

دعاتهمذهبلفدبل.الفانونيةبالوسائليدخاوهابأنلهم!سمحلمإذاصوة

عنجهياالعرببجلواأنبرنامجهممنأنأعكوابأنهذامنأبعدإلى

خاليةحمهونية-!هوربةإنشاءيمكنحتىمالىتعويضمقابلفىفلسطين
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.!هيوقعنمرك!ركلمن

بريطانياأنالأخيرةالعالميةالحربأثناءفىحتىال!هونيونرأىوفد

اللىىالمدىمنأبعدإلىفلسطينفىالاستعما+،التوسعمنتمكنهملن

بعبارةاويطافىالبرالنفوذأضعفالميوقالنفوذازديادلأن،اليهوص!!

الاستدمارعلىخطرأأصبحلفاسطينالص!وفىالاستعمارأن:اخرى

العالم.منالخطيرالركنهذافىالبريطاق

بريطانياخلقثكيفأوضحناأنالثالثالفصلفىلناشقوقد

اليهودلمصالححا.يةنفسهاتقيمأنتستطيعلكىضلقأالصهيونيةالمشكلة

النفؤأصبحفلمااليهود،عدوانضدالعربولمصالحالعربعدوانضد

ةلمسطين،قالبريطانيةبالسلطاتيهزأباتبحيثالقوةمنوقالصيم

الميموق.العدوانمنلاحدب!ضالجهودالعالميةالحربأثناءالإنجليزبذل

الصه!ونبونوأخد،يطانصلمينالبرأيدىمنأفا!تأنيلبثلمالزمامأنغبر

نأالجرأةبهموبلغث.فلسطينشئونعلىالمهيمنةللدولهبعداثهميجاهرون

الثانيا،العالميةالحربأثناءفىرجالهمصثلائةممدإلىفلسطينمنأرسلوا

ئدارهعقرفىموينوهواللوردعظيمادربطانئآوزيرأوقتلواالفاهرةفنزلوا

.النماررائعة

العدوانأماموض!فهمالبريطانيينعجزعنالجريمةهذهوتدكشفت

ضتلفىشلاأظهروهاالنىالخيفةالغضبةتالثيظهروالمف!!هم،ا!وق

الجناةبم!اكةابصريةالسلطاتقامثوقد،2491سنةالسردار

سباكنأ.تحركفمفلسطينفىالبريطانيةالسلطاتأما،وإعدامهم
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صورةفىوفىالص4العدوانأمامواستخذاؤهميرطانيينالبرعجزوظهر

هلىيغيرونالصهيونيونفأخذ،مباشرةالعالميةالحربانتهاءبعدأوضح

وم!هلوا،الأساحةمنهاويحتطفونالشرطةوئكناتالبريرطانيةالمعسكرات

وكانوا،جهرةبا،رواحويفتكون،البرتطانيةوالمكاتبالدوريخ!مفون

النهار،وضحفىبالسياطويجلدونهميطانيينالبروالضباطيقبضونثكلالجنود

فىبلدتهإلىفتعقبوهالبريطانيينالضباطأحدعندثأرلهموكان

.هناكبهوفتكوابريطانبا

فقسموهافلسطيرعلىللاسىشيلاءخطتهمالمهيؤليونرسموقد

مرحلمين:إلى

عنهاالعربإجلاء:والثانية،فلسطينعنيطانهكنالبرإبء:الأولى

ذلاث.بعد

ء،الاْولى4المرحاأتمواأنبعدإلاالثانيةالمرحلةببدأواولم

.الأولالعدوالحقيقةفىهمالهرببأنالتامادراكهم

الميدانفىالإنجليزضعفمنالثانيةالعالميةالحربكشفتوقد

المتحدةالولاياتركابفىتسير،الئانيةالمزلبةمنلوا"فأصبحوا،الدولى

ذلكينوقعونكانواالصهيون!نولعل.الاكمادكلعليهاوتعتمدالأمريكية

واسعنفوذلهماليهودمنملالبنستةأمريكاوفى.عدتهللأمرفأعدوا

شركااتمنوكثبر.أبديهمفىكلهاالسينمافصناعة.كببرلمماطان

صناعة.مثلىعديدةأخرىصناعاتوهناك.لهمخاضعةوالصحافةالإذاعة

فىلهمكانولذلاث.تامةسبطرةاليهؤعلبهابسيطرالسبداتملابس
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الولاياتسكانلجميعالعدديةنصبتهممن-بدومماأكبرنفوذأمريركا

النكث!وتسهـخيرمنمكنهمماالإغراءولياثلمنلدجمهدافكانت.المتحدة

(4ابل!صررئاسةأىالأبي!)البيترجالالأخصوعلى،الدولةرل!ال

م!رجمهم.وتحقيقشمواضهملقضاء

بوشكواسعةبساطةللدولةالأعلىالرثبلىبمتعأمريكاوفى

وتد.الخارجيةالشثونهفىالأخصوعلى،دستوريئ4دكتاثوريرتكونأنه

طلبالهميردلا،طيعهأداةترومانالأسبقالزليسفىأمريكايهودرجد

دءاتهم.يمليهلماطبفأسىياستهوبشكل

أمري!امنواقسواشديدةمماليةأزمةفىالحرببعدالبريطانيونوكاذ

شرطضعلىالفوفئحوا،الدولاراتمنطياراتأربعةمنيقربلرضأ

واشتد.الصهيؤيينإلىتحقيقرغباثمتجهةفلسطينفىيىياستهمتكونأن

عزمهم4791سنةأولفىيعكوالاْناضطرواالبريطادينحتىعلىالضغط

تموبذلاث.4891سنةمايوشهرمنتصففىفلسطينعنالجلاءعاثأ

إخراجوهوالثاقالغرضإلايبقولم،الأولىغرنهمتضيقللصهينثن

فلسطين.منال!رب

أعلنتعندماخطتهابرسمتبادرأنالعربيةالدولواجبكان

نأالأسفبواعثومن،فلسطينعنالجلاءعلىعزمهابريطانيا

بالجلاءبريطانياوعدإلىجديةنظرةينظروالمالعربمنكثيرأ

كلصر.عنبالجلاءوعدهمقبيل"نيكونلمدموأنلنهذاأنمهمظنّا

وعدهاأخافتإذابريطانيالأن،الحالتينبينكبيرأفرقأهنالكأنوفاخهم
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أمامقطعتهوعدأؤخلفأنتستطبعلاال!صؤليينمعحتىأومصرمع

كن.يكه،مرا

طرباستعدادهاتبدألمال!ر!بةالدولف!ن،أ"رمنيكنومهحا

لذيثاستعدوافةلىالصهيونيونأما.عنهاالإنججلإزجلاءإلاعشيةفلسطين

وجيشهجانا!)المسىالزلبعىجيمثهمفألفوا،طويلااسنعدادأ

جمندىألفمائةقرابةمجتمعةقؤحمهموبلغتإ.إرجون"المسمىالصاعقة

وأمريكا.أوربرافىالجاتمخذلفمنالإمداداتوسجاءخهم

ناوحسه،الفلسطينيةالحروبسرد.حوادثمقامفىهناولسنا

،،إسرائيل!مموهادولةيؤسيواأنأمكنهمالصهيؤليينأننذكرأن

بحميعالماللهاالاْقطاروسبرونجميعمنإليهاالمهاجرةيشجعونوأخذوا

علىورسبرون،بنيانهاوتدعيمأركاكانوطيدفىفائ!4همةيبدونو،الوساثل

البلادقنظيرأن!يلهاتلمابصورةالأهدافواضحةوسياسةمحكمةخطة

بهضفىوالأهواءالنزعاثوتتعددوالخلافالشقاقيسودحيث،العربية

.الأتطار

نأوأمحنه،إليهرىالذىهدفهالصهيوبئالاسنعمارحققوهكذا

فلسطين.فى!يمونيةدولةإنشاءوهىالثالثةالمرحلةفىيضئلال!ىمأربهيبلغ

رابعة؟مرحلةأوهنالك،الحده!اعندالص!ءوقالاستعماري!افهل

لنأنهاعقلذىلكلثوضحبأنكفبلالصهيونيةتاربخإن

النيل،إلىالفراتمنهمدوطنإلىأشارتالتوراةف!ن.حدعندتقف

أنشكولا.االدفهدالتحقيقا)سهىعنالصههلينيةتقعدأنهوهيهات
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لقناةالإنجليزاحثلاليكنلمهاثلةبكارثة.كددأَيزاللاالعربىالعالم

مجردإلىيهدفلاالصهيوقألاستع!ارف!ن.تافهـأشيئإلابجانبهاالسويس

نرىما،كثيرأبلادهمواغثصابهمطرالىةهـىبل،السكانعلىالتسلط

فيجبالصم!راء،منأصلهمالعربأن،وأتباعهمالجؤديينكتاباتفى

دونها.رديفتأونلاالفريةوهذه،الصحراءإلىيعودواأن

بنى.!سلالةوأنهمفدطبنفىأ!ابحقبأنهمالصههونيينزعمأما

ىأعلىيةوملابراطلالز3هذاأناكالىالفصلفىفستوضحإساثيل

.أساس
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لعِمالمنظرافىل!ليويخها

الصهيؤلهونأشاعهاالتى،والعمالحقيقةعلىالمفرياتأكبرمن

أصلمنالعالمأنحاءجميعفىالب!ودأنكهم،العقولكاوضلوا

نشأواالتىب،دهمالبونيعاف!نمابفلسطينيطالبونحينوأخهمفاسطينى

"نها.أخرجواثمفيها

فىذ!ثالتىالعلمميةاوساؤلباإلاتفنيدهجمنلاالزبموهذا

الصهيوقالاهـلم!ممارلأنونظرا،وتاريخهاوالأ!جأسالشعوبأحوال

نصيبلاالتىالخرافةبمذهبىالرالشبعلىالمثتيععدوانهثبر،رصواول

الواضح.العامى؟لدليلنفنيدهاالضرورىمنفإن،الصحةمنلها

.المبىضهوعهذالمعالجةفصلتخصيصمنبديكنلمولذلاث

منلنفوونسكان!ام!ولالأوربيةالقارةفىالدينىالتعصب!إن

عنهمغريبعنضراليهودبأنالتوهمإلىودفعهم.اليمودىالدينأنباع

العزلةمناليهودإليهاضطوماذلكعلىوساعد.بلادهمفىدخيل

والاختلاطالمعاشتواورناع،جمهمخاصةبأحياءالاجمماعية*والانفراد

مثلفىالسهلومن.المممبحىالدينأتهاعمنوطنهمأبناءو!كنورحم

من!احلتصبححثىالطاثصبنإ!نالنفوريشتدأنالأصوالهذه

منبصلةإ)يهاتمتلاوأنهاعنها،كريبةالاْخرىأننفسهافىوقروقد

بعيد.أوقريبط

Irv
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بين-وهمياأوكانحقيقيئا-شبهأ!بدواأنولايكادالناس

إسرائبلبنىءنأؤرادوهضإلىتنسبوأعالالوماليهوديأتيهاأعال

يئبدلوا،ولميثغيروالمهمهما)يهؤدإنقائالميقولحتى،القديمالزمنفى

ترزأ.أربعينمنذكازواألونكالا-ل!خهم

جميعفىاليهودجميعبأنالخرافةتلثالناسبينانتشرتوهكذا

أوربافىكرباءيذلكوأنهم،)سراثيلفينسلمنهمالعالمأنحاء

نأهىإنكارهاإلىسبيللاالتىوالحقيقة.إومالهوطنلاشعبوانهم

علىاليهوىالديناعتنقواوأنهم،صميمأوروبىأصلمنأورباي!ود

منتلاهوفما،الميلادتبلالثالثالقرنقا)كودمنمبثصرينأيدى

الشمالىالربنن!رحوضفىواسعةمستعحرةلهمكانثوفد.الفرون

وغربها.شرقهاوفىأورباوسطفىاننشرواهناكومن،والأوسط

يقفونقلماإسرائيلسلالةمنجهيعأاليهودأنبزممونوالذين

اليهودلكانصحيحا،لوكانالوهمهذاأنيذكاروالكى0واحدلحظة

قانونلأن،والتقاطيعوالمنظرالسحنةفىمتشابهينالعالمأنحاءجميعفى

ثشابهأبينهافيماوتتشابهالأصملىتشبهالفروعبأنحمايقضىالوراثة

بينهملوجدنااليومالهالمأقطارمختلففىاليهودإلىنظرناولو.شطيدأ

ذوىالسمرببنهمورأينا،الأصفروالشعرالزرقاءالعيونذو3!الشقر

المغولوالصفرالهندصوبفىودوالى،الحبشةهضبةفىالمحعداالث!ر

الطويلةالرؤوسوذوعسأوالقصارالقامةالطوالبينهم،ورأيناالصبنق

الب!ثريةالسلالاتبيناصلافاتهناكيكونألاويوشك،والعربضة
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كاوليس.القاراثمختإففطاليهوديةالجماعاتبينتجدهمماأكبر

.واحدةبمنسيةوللةمنكاهااطوائفاهذهتكونأنالعقليقبله

يشبهونوهم،السلالاتمنكبيرعددإلىفيتصونإذنفاليهود

حدثماذلكعلىالأدلةأصدقومن.وسطهـايحيشونالتىالجماعات

يفبتواأنمنهمكثيراسظاعفقد.النازىالحكبمظلفىاليهودللألمان

أصلمن،حقاآرتونأ:3،ؤلزيييفهـاصن!أتقخواوثائقبواسطة

وسجلتحقاآريرونبأنهمالاْلمانيةالساطاثفاقتنهت،صميممجرماق

سوىآخودمأىق5ةطرةعروفهمفىتجرلم،آريونبأخهمألمماؤهم

مظهـرهمأوشكلهمفىكانولو.الآرىالدمهذاك!انأدا-الاَرىالدم

الأز!ن!نالأموأولىكلصب،ادخيلمنعنصرأخهمعلىيدليثىء

الحفهـيقة.إلىيهتدواأن

الإنجليزيةالتحقيقلجنةلأعضاءالصههيىفيون!الهاالتىالأشياءأولمن

مثلهمإنبلالمهاجريذهبكافام!طينإلىيذهبونلااْنهمالأمريكية

منفرْةعنهاكاباْنلهددارهإلىومودأنيريدالذىالرجلكثل

أولئلثنسلمنج!ميعأأنهمهذاومعنى.قصرتأوطالت،الزكلن

كثيرأوأركمتالرومانيةالدولةاضطهدكمالذينالقدماءالفاسطيغيين

وجدطالماالؤمهذاأنال!رببومن.أخرممطبلادإلىالمهاجوةعلىمنهم

صاغية.Tذانأ

!الوابأنا!فوااو!و!نكلالردصاوإواالذينالكتابوأكز

الاْوتاتمنوقتفىيكنأالقعارلأنفلسطينفىال!لاحقهؤلاءإن
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وخلفاخهمالمملإنداودأبامفىاليهوديةالسيادةولأن،للبهؤخالصةملكأ

أكثردامتفةدالعربسيادةأما.الزمنمنقصيرةفترةييوىتدملم

الكنعانيينمنالسلطةاغتصبواقدإسائيلبنىوإن.قرنأعشرينمن

غبرإلى.الشامبلادإلىينتمونلادخلاهلذلاث،فهمعربىش!بوهم

المعروفة.الحججمنذلاث

فىالخطيرةالناصةتغفلولكغا.وقؤ(1خطرهالهاحججومذه

ليسوا-أورباكودمنوأكثرهم-الم!ونيينأنوهى،كلهالموضوع

وأن،بلقاقأوسلافىأوجرماقأصلمنبلمطلقأفالسطينأهلمن

زعمقسبئآالعددالصغيزةالطائفةثل!منمشتقونأالعاكوبأنالةول

بينهموءنالأجهاسكللماءمنكبيرعددبطلانهأثبث،البطلانظاهر

أنفسهم.اليهومنالباحثبنبهض

،تالتاروإفسادالحقاثقطمسعنتتورعلمالمهيؤليةالدعابةإن

س!ابقعهدإلىبرجعواورولوجيةتار!يةوأبحاثأدرالمهأتهناكولكن

إلىتصشندءلم-حالممهعلى-الأبئسعلم.الدعايةلتلث

مةاييسوملاحظاتوعلى؟دقيقةتسجيلاالمممهجلةألمحسوسةالمثاهدات

التأويل.أوالشكتحنمللا

الصفاتأنوعلىالمقررةالوراثةقواعدعلىشىءكلفوقيعتمدومو

تخضعثابتمقررلنظامطبقأوالاْحفادالأبناءيتوارصهاللأجدادالجسدية

عصرأىفىيجوزمماوليس.وبضروحيواننهاتمنالكاثناتجهيمله

شائعةتبلمنتكنلمجديدةصفةالأجناسمنجنسأمم!فى!رأن
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نأاس!:حال،المفلفلبالشعرجنسامتاز!إذا.الجنسذلاثأبناءب!ن

.سودأبناءلهميولدلاالوجوهبيضو.مسترسلش!رهمأفرادبينهيظهر

دلمينللنفييزمقياسأالأصناسعلهاءتةكذهاالتىالصفاتوأهم

الش!رشكلأهمهاا!سديةالصفاثمنخاصةطائفةهىالسلالات

القامة.وطولوالبشرةوال!ونالشعرولونوالأنفوالوجهالرأسوشكلولؤده

ثلاثةإلىالصفاتلهذهطبقأجميعأالأرضشعوبالعلماءوقسم

الاْجناسه!همنكلاقسمواكا،والفوقازىوالمغولىالزنجى:أ%ناس

ويتوارش!اأفرادهجصيعن!سهائدةبصفاتمن!اكليمتازسلالأتإلى

ثلاثةفىإلاالتغيرتقبللاالصفاتوهذه.الاَضربعدالواحدالاْجيال

تقدير،أفلعلىالسنينلافآبضعةتشغرقطاجدبطيئةالاْولى:أحوال

!حتاجإلىقدمىرسطة،والئالثةأجيالبضعةفىتتمتداجذَسريعةوالثانية

.ترونبضصة

فىالجشسباقىعنوالانقطاعالعزلةبسبب!محدثالأولىفأما

فتفنى،لهاملاءمةأكزالج!سديةالصفاثبةضتكونجديدةبيئة

ؤلبقى.الصفاتبه!هتتصفلاالتىالأفرادبالتدربجالز!نمدىعلى

الاكخابأوالاْصلحببقاءعنهبعبرمماوذلاث.بهانمتازالتىالأخرى

.اجدالتطور!طىءهداومثل،الطبيعى

العددفىالأولىتعادلجديدةبعناصربالاضتلاطفتكونالثانبةأما

و!"ض،الفريقينأحدمنالصفاتبعضالأجيالفترثعليهاتزيدأو

تسمىصفاتوهناك.الورائةلقوانينطبقأالآخرالفريقمنالصفات
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ظهورأأكثرتكون،وهذهDo!ن!antالغالبةالصفات!دلهيبمإفى

الرأسالصفاتهذهومن،الأجيالمضىعلىغيرهان5ألنسلفى

ذلك.وغير،البارزوالاْنفالأسؤوالشعراطويلةوالقامةالعريض

يسىمافهىتدريجيّاالصفاتبهاتتغبرالتىالثالثةالحااةأما

النساءأوالرجالرغبحينذللثوبحدث،الصناعىالزوجىأوالانتخاب

ممن"والتناسلالزواج."فيكثرغيرهاعلىيفضلؤكاخاصةصفاتفى

ه!افيؤدى،حرموهامنعلىالإئبالويقل،الصفاتبهذهيمتازون

.والقرونالأجيالمدىعلىالصفاتبعض-سودأنإلى

ىأ،الثانيةالحالةفىإلااللهمعظيماالتخيرأوالتبدليكونولن

أمامل!ناالأخريرلمبنالحالتينفىلأزنا،مختافةصناصربينالخلطعند

تبل،منموجودةحانتصفاتأمامبل،غرببة.جديدةصفات

.وانتشارأظ!ورأذلاثبعدوازدادت

وإيطالياإنجلترافىأوأمري!افىالناسمنجماعةرأيناف!ذا

نصيبلها(الأخيرةالحربأثناءفىأمريكيةزنجيةصوشوجردبسبب)

الصفاتهذهأنهنزعمأنالعبثمنف!نالزنجىالجنسصفاتمنواضح

نألهابدلابل،الأرضباطنمنضرتجاأوالسماءمن!.طتقد

اليهودمنعديدةطوائفرأيخاإذاكذلاث.الزنوجبأفرادمناختلاطنتيجةتكون

الصفاتهدهنؤكدأنأننستطيع!إنناالجرمانيةأوالسلافيةلصفاتبايمتازون

وأابرمانيةالمملالةإلى"ثتمىالجماعاتإهذهأنعلىصريحةدلالةتدل

.القدماءالعبرانيينأوإسرائيلبنىإلىؤنتىأنءنبعيدةوأخهاالسلافية
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عنصريدخلهلمنقي!اج!سةيمثاوناليهودأنالكتابمنعددز3وقد

نادرمثالواْنه،أخر5!بلادإلىعنمانزحأوفلسطيننزلمنذغريب

لموأنه،آخرعنصربأىبالامتؤاجيتكدرلمالذىالجنسىللصفاء

ظلالهودبينالؤواجوأن،النقىبدمهيختلطأنالأجنبىللدمبمممح

لمبهمخاصةددانتهمكانتكاسواهبمدونمنهمأفرادعلىقصورأ

.اكاسمنغبرهمب!لنينشروهاأنهيحاولوا

الدينبأنالزعمأنحالكلءلىنعم-العربىأالعافى-ونحن

الدينانتشرفةرر،باطلزبمإسرائيلبنىعلىمقصورأ!ناليردى.

تفسه،المصرىالقطرو!العربيةزالجزمنمختلفةجهاتفىاليمودى

وق.أ!نبلادعفىخابوجهوانتشر.عديدةبقرونالاسلامقبل

الكريمةالإداتفىافلدمهورةفىهذاإلىصريحةإشارةال!ريمالقرآن

قإربقا)ت":ختامهافىجاءوقد.سهبأملكةقصةتروىالنى

.!العالمينربللّهسلمانءوأسلصنفسىظلمت

البلادفىالعل!صاءبهضناقىنزاللااْنناكلههذابعدالمدهشومن

ليسلأنهإسائيلبنىعلمقصوراليمودىالدينأنإلىيذههونالعربية

منقومبهاختصقوىدبنهوبل،العالميةالتبشيريةالديانات-س

كفرةمناليوم!رونهبماالكتابهؤلاءانخاخوقد.سواهمدونالأقوام

كانهذاأذفظنوااليهودىللدينالدعاةوتلةالمسيحىبالدينالمبشِربن

.والعصورالأزمنةجميعفىشأنهم

منليساليهودءطالدينبأناالعجببةاظرافةتلثنشأتوهكذا
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دنشرواأنالطويلتاريخهمفىيحاولواأالبهودوأن،التبشيريةالديانات

.الأو!اتمنوةشاأىفىتلفةوسلالاتعديدةجماعاتبيندينهم

مقضبهاتالفصلهذاخلالومه:ورد.أنفسهماليمودءلماءيكذبهأمروهذا

ال!ودىالدينلنشربذلتالتىالعظيمةا؟!ودعلىتلرلكتاباتهممن

ل!وحطالي!ودعطالأس!لمتاذكتبهالذعطالمؤالإلىبالإشارةهاولنكئف

اد!ارفدا:زفىأكسكلوردفىمصلمامعة4العبريرالانةأستاذ.لا!.+ءكال!هلأ

!ص!:ممابالثبشيراليمودقيامعني!ولإذ()'البريطانية

ipotent and5ف!هwhen confronted with Paganism66وكي The Je

universal, has engaged in active proselytization, and Classical

3"ا..0 of the Jewish missionaryenterpriseهالهل!e i5ولauthors testify t

منتشرةالنفوذتويةالؤشيةرأواعندما،التبشيرإلىالهودنش!"

النشاطبةوةيمثهدون(ورومانثونان)القدماءوالكناب...العالمفى

.!البمؤبهقامالذىالتبشبرى

لماتتىاا)وثنيةن!واليهودمسلأثبينيميزأنالأستاذهذاأرادوتد

والمسلمينالمسيصليننحومساممه!موبيناْتباعهابرينالتبشيرفىجهدأيألوا

حالكالءلىدياذاتهملأن.!3ا!يرإلىحاجةالبهودبجدلمالذين

.اليهودىالدينشأونظر!مفىتبلغلموإن!ب!ابأسلا!

كايمدحهـاوأنديرانتهيفضلأنفىشاثكيرمنالح!قوللكاتب

شىءلى!ءتاجالنصارىبيندينهمينشروالماليهودبأنالزعمولكن.لمجشاء

.165صفحة13مجلدق،لا4ص!عنةمادة(1)
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لإدخالالنصارىبينالتبشيرإلىيلجأوالمأنهماروائزمن.التعدبلمن

الأزمنةوفىالوس!العصورفىبلماواولكنهمزمرخهمفىمنهمجماعات

الزواجبرطريقدث!همفىارعطالنصمنالآلافيإدخالإلى،أيضأالحديثة

الفصل.ه!امنآخرموضعفىسرعءكا

دبنهملنشرعظيمةجهودأبذلوأاليمودأن-إذن-بهالمسلممن

كانالسلامعليهموعىأنذءرناIف!ذ.الؤلنيةالعهودأثناءفىالأمبين

داودوأنالتقريبوجهعلىالميلادقبلعشرالخ!اسسالقرنفىرهيش

التحقبقوجهعلىالميلادقيلعشرالحادىالقرنفىالملاثتولىالسلامعليه

ببضعةالمسيحيةظهورْ!بلابتدأقدلليهودالتبشيرءطالنشاطأنلناظهر

المسجىالعهيدفىأخرىقرونبض!4استمرأنهئماث،.ولاقرنأعشر

لهاالمجاورةالأ-طاروفىالرومانيةالدواةفىسائدةبعدالوثغيةكانتإذ

القديم.العالمفى

تضوااليهودإنانقرلأنشىءفىالإسافيمنيكونلاوهكذا

وأمشةوببينديانتهمنشرفىونشاطبجديعملونفرولاعضربضعة

اليهودىالديناعتقتتدالشعوبوهذه.بصلةإسراثيلبنىالىتمتلا

مختلففىانتشروا"ودعاةمبشرينأيدىعلىأوطانهافىتعيشوهى

تدبل.فلسطينىأصلمندائمأليسواأنفسهمالدءاةوهؤلاء.الأتطار

.نشرهعلىومملوالهؤخمسرااليهودىالديناعننقواممنيكونون

اليهوانتشارأنمنالكتاببعضيزممهمابصحبحليسكذلامق

اضطهادبسبب!5!مأ!البلادفىلتشتهمنئيجةكانالعالمفى
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،إدرثانوسالقيصربواسطةم!ابدهمهدمآخرهاكانالتى،لهمروماقياصرة

ومضاعفةالبهودانتشارعلىساعدثالاضطهادات1هذهأنابلائزومن

الاْممالهذهأنالبدي!ىمنولكنالأتطارمختلففىالتبشبربةجهودهم

الأسناذإلبهاأشاليالتىالسابقةللجهودمتابعةإنماكانثالجدبدةالششيرية

.والروماناليونانبقوتها.كتابشهدوالتى،ليوى

جميعأالناسفيهوغطالماشاخخطأإلىالتنبيهمنهنابدولا

الناسأنوهو،ه!اوقتناإلىيرتكبيزاللاخطأوهووخا!تهمعامتهم

واللغة،والدينالسلالةبينيخلطونوالأصاسالشعربعقيتحدثونماعند

شاكلف!ن.فى!انتهمأوثقا!تهموانتشارالأقواممنقومانشئماروبين

لغةأىيتعموأن،الأدتانمندينأىيعننئأنيشطيعالشعوبمن

نأواجبلهدا،سلالتهومنجنسهمنيغيرلاهذاولكن.اللناتمن

الديناعتنقواالذيناليهودوللمينفلسطينسكانمنالإسراثيليينبيننفرق

فلسطين.سكانمنالأياممنيومفىيكؤلواولم،اليهودى

فلسطينمنهاجرواقدالإسائيلينمنكئبرأعددأأنالجائزومن

اضطهادأالغالبفىكانأنهمع-الاضطهادمنله-مرضوامابممابب

وجهاثأقطارفىالانتشارلهالهودىسبئ"الدينولكن-لادي!اممياسثا

عهدقالانتثار!لىاواست!رنفسها،الرومانيةالدولة"ولدأنقبل،عديدة

الدولة.تلاشاشوطبعدأيضأدامأنهفىشاثولا،الرومانيةالدولة
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اننشارأننذكرأنالواجبمنبل.دينهمانتشاروببنإسائيل

إسرائيلبنىإلىتمثلااليمودمنوطوالْفأجىالاخلقتداليهودىالدين

ق!ىفداليهوديةانتثمارإنأخر-لمبارةأو.العقيدةصلةسوىبعثىء

اللبنأنجدلافرضنالولأننامتميزةجنسيةكسلالةإسرايهطبنىعلى

فلسطينى،أصلمنكانواالخت!لفةالأظارإلمطاليهودىالدينحملوا

تربطهالاوسلالاتش!وبمنبحرفىق!رةسلا،يكونوالمفإفهم

بثارأوجينا،شاذيقوله!اونط.سلاليةأوجنسيةرابطةبالإ!راثيليين

جيف:جا!ةفىالأنثرو!ولوجياعلمأستاذ

,loin'dappartenir."ا.. 9 la race juiveثطاه+26!ا8مملنلا،،+ه؟

"المودى)1(الجنسإلىالانماءعنبعيا-ونالبهودجميعإن،"

3خر:مكانفىرقولثم

munaute religieuse et8!ك!Coحلاءent!هكمهقالLes Israelites "c

coherente, mais ses8فى9-نأ,puissanteكا!سsociale, certainement

616mentsس!"؟س!3ه!غ!ول،،. sont extremenent

شك،!يرمناجدتويةاجظعيةدين!4جماعةيؤلفونالي!ودإن"

.عظيما)2(،قوعأمفوعةمنهاثتألفالتىالعناصرولكن،ثشديدة

فلسطبن،أرضقإسرائيلبنىببننشأتداليهودىالدينأنشائالا

النىالجهود4بواطالقديمالعالمأنحاءجميعفىفلسطينمنانتشروأنه

Eugene!ن!toireُ,.:بهابمن313ص)1( pittard : Lee Races et Y

.البهابنفسمن033ص2()
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.ذلاثبعدمنهمتعلموهالذينجهودثمالأمرأولالدبنا!ذاأص!اببر8نطا

أور!اوبلادالرينحوضوإلىلشرتاالصينأرضإلىانتشارهامتدوقد

أيام!فىالدينهذالأتباعجنسيةوحدةهنالاثكانتإذاوأنه.كربأ

الانتشارهذابسببتمامأفقدتأنتلبثلمالوحدةهدهف!نالأولى

.عديدةقوونأاستغرقالذءطالعظيمالواسح

الهودىالدينسلك!التىالطرقبدقةنتتبعأنالسهلمنوليس

نأيمكنلاأتباعهبذلهاالئىالعظيمةالجهـودتلاثف!نوانتشارهتوسعهفى

كيرتاريخهاوأ-طارظروففىحدثتدوممثرها.حصرتحتتفع

فيهاانتضرقدوالحبشةا!نبلادأننعمف!شا.الدقةوجهعلىمعروف

منلكلالقديمالضاربخولكن.والتبشبرالدعابةبواسطةالب!ودىالدبن

نعرفأنمنتمكنناالتىالدتيقةتفاصيلهفىمج!ولايزاللاالبلدينهذين

الدين:هذااعتناقعلىالناسأقبلكيف

أنهانعرفرثيسيةطرقيثلاثةإلىنشيرأن-ذلاثمع-وسعناوق

الديانةاعتناقإلىأدتوالتى،اليهودىللمدهبالكبرىالانتشارخطوط

الأحيانه.بعىفىبأكلهاشعرببواسطةالبهودية

إلىشرفأفاسطينمنيمتدغربىشرقىطريقالأول-الطريقا

و!و.والبرتغالوأسبانياالمغربوبلادوورتةمصرالىوكربأ،العراق

بغدادفىفكانوأرجاثهرلوعهفىيعيشونمنهمكثيربزاللاالإفليمه!ا

إمرائيل،الىمنهمكثيرينتقلأنتيايهودامنالآلافعضراتوحدها

http://www.al-maktabeh.comشأنأسبانيافىلهمكانوقد،أيضأكبيرمددمنهمأفريقيةشمالوفى
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جميعفىالعربية4الدواظلتحتالإسلاميةالحفمارةفىواشزكواخطير

ضروبمنضربأىاليهوديلقلمالأ!طارهذهوفى،ولولها!الكيا

المممطهصينل!بنوعاشواالعربيةبالثقافةثقا!ثهممزجواولذلاث..الاضط!اد

البلادله-نعرضقدماسوىاضهطرابأواضطهاديشوبهلاهدوءق

منيرزولأنالإسلاىالحكميكدولم،والأزماتالمحنألىإمقعام!

المممطمينحكمبين.االازلبالفرقالبهودأحسحثىأ!ميرتاجزيرةشبه

ضروببهموأنزلالإسإاقالحكمآذاهمفقد.خلفوهمال!ينوجكنبم

العمانيةالدولةله!ففتحتcوالتشردالمهاجرةإلىاضطوه!والطشحتىال!سف

.الشامبلادإلىمنهمتريقوالثجأوالأناضولالبلفانبلأدأكثرهمونزلأبوابها

وفىالغربىالشرقىاطريقطاطولعلىانتشرتالئىالطائفةهذه

:سفردمطائفةت!ممىالج!ودمنخاصةشعبةلؤلفالعمانيةالدولةأقطار

نعيثل!التى"والمجموعة.أالعافىاليهودعددعثرعلىعددهابزيدولا

بتار-الأستاذيدص!وهمولذلائاالأسبانيةبالانةبيهافيماتتكلمالبلقانق

Moriskosموريسكوسأنفسهميسمونمنهموكثير"الأسبانال!ود"

،عرب!علىالتاريخكناببطلقهاالتىالموركل!مةمنمشتقلفظوهو

منسلألةعلىالأنثروبولوجياعلماءويطلقها،أفريقيةوشمالأسبانيا

البيضىا)وجطش!ا،خاصةجسديةبصفات!از،البر!ريةالسلالات

أسسوايناللىوهم.المليحةوالثقاطبع،المحدبالبارزوالأنفالشكل

.وأسبانيا)1(المغرب!،دفىالمرابطيندولة

.Mooreمادةالبرطايةالمعارفدازةفطابم(1)
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وأعربأىيامور!بأنهمأنفسهمهؤلاءتس!ةفىأنشاثولا

ذلاثومعإسائيلبنىمنكلهماليهودأنيزعممنعلىقاطعأبرورردا

جميعةلهأفريقيةوشمالا،وسطالشرقاودتأنعلىمتفقونالكتابف!ن

يشتملوابأنسواهممنوأجدمرغيرهممناختلاطأأ-لمسفردمطاثفة

الوطنمنلقربهنمنظرأالأصلىالإسائيلىالدممنبهابأسلانسبةعلى

نأالأجناسعلماءعندالثابتمنف!نذلاثومعأالأولالإسراثبلى

اخلاطة.منأةلكاانواوإن،متعددةسلالاتعلىيشتملونالسفردم

.كبرم

وكان.القوقازطريقهواليهودس!لكهالذءطالثاق2-الطريق

ظنحتىالؤوقازبلادفىهامةمج!موعةيؤلفونالوسطىالعصورفىاليهو

وسنرى.روسياإلىبواسطتهانتقلالذءطاطريق"هوهذاأنالكتاببعض

مجردالقوقازيةابموعةهذهكانتوربما.الرأىهداخطأقليلبعد

الشرقمنامتدتأخرممطفرقأهنالاثأن،كاالاْولىا!!وعةمنشبة

بهانتقلالذىالطريقهوأيضأهذاولعل.شانوترعإيرانإلىالأوسط

الصين.وبلادالهندالىالبهودعطالدين

الجاكرمنولكن.القوقازاظمفىكبيرشأناليومللبهودوليس

الدينانتشارإلى!أدتالتىالعواملجملةمنكانهناكوجوهمأن

الوقتذباثففى..شرلمانالإمبراطورأيامفىالخزرشعببيناليهوى

التاريخيةالاْمثلةمنوهذا.واحدةدفعةالدينهداجميعأالخزراعهتق

.واحدةمرةاليهودبةللدعايةكاملشباعثناقعننعرفهاالنىالفليلة
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151

ج!بعأالطرقه!هأهمشلثكيرمنف!نهالثالثالطريق3-أما

أنناخطزمنيفللكلهـا،ولااليهودبةالطواثفتاربخفى،خطوأعظمها

الانتشمارالىأدتالنىالتدريجيةبالخطوات!يحأأمIإطمينكير

حوضئالأخصوعلىالطريقهذاطولعلىاليهودىللدينالواسمع

يرجعالحوادثبهدهإلمامناوقلة.الغربي4وروسىياابولنإوفىالريننهر

إليهاينف!لمعصورفىأكزهحدثالانتشارهذاأنالأول:سببينإلى

فى،أىالأولىعهودهافىوالسلافيةابرمانيةالشعوبوبين،الناريخضوء

الاْمورهنليسبطبعههوالدلاناتانتشارأدطالثاق.اجاهليمأزمان

كلعلىبالنتيجةالعبرةولكنؤخقيقهاتتبع!االمؤرخينعلىيسهلالئى

جصاصكاتأنوهى،اكلتيجةتلثفىشا!أثقهنالكولس.حال

فىثلائةأوبفزلينالمسيحميلادةبلت!وينهاتمتدالعددكبيرةيهودية

بولنداقأخرىمجموعاثمنهانفرعتثم،الرينلنهرالشمالىالحوض

تعرضتما!رغمالعددفىالمج!موعاتهذهازدادفىوتد،الغرببةروسياوفى

العالم.فىاليهودأعثارتممحةعددهابلغحتىالاضطهادمنله

الإشكنازماليردالسمعليهايطلقالنىالكبرءطا!موعةهىوه!ه

الإقلحملغةتطابقلاكنةنه،لأوهى،يدشلغةبينهافماتتكلموهى

تكعبئف!نهاألمانيةلغةأنهامنالرغموعلى.ألمانيامنالغربىالشمالى

كالم!لحاتأخرىلغاقمنمفردا!اللغةهذهوقددخلت،يةالعبربالحروف

بعدالسلافيةالكلماتمنعددوكذلاثالعبريةاللغةمنالمشت!4الدينية

شيئأ.اللغةطبيعةمنيغيرلمالاقتباسهذاولكن.يالسلافالاخنلاط
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لغاتمنبأنهاالبريطانيةالمعارفداثرةفىيهوىكاتبوصفهـاوقد

بع!نصاخةلفتالسببولهذاالغربيةالشماليةألمانياأى...السفلىألمانيا

الحديثة.الألمانيةالل!جةعنالاختلاف

برجعذلاثفىوالسبب.ذكرناكاعبربةبحروفاللغةهذهتكثب

ولمس!اهـليغزمنفىوهم،الألمان،كنانتشرقداليهودىالدينأنإلى

وعباداتهم.صلواتهملهمتكفأنمنبديكنو!،تكتبلغتهمتكن

واحد.آنفىالعبريةوالكتابةاليهودىالديناعتنقواولذلاث

قبلأورباأواسطوسكانالألمانبينينتشرالبمودىالدبنظلوقد

وفى،عديدةبقرونالانتشارفىبأخ!أنوفبلالمسيحىالدبنيظهرأن

نأدونيتزايدوناليهودىالدينأتباعكانالطوالالقووناهذهأثناء

الدولةبوال!طةاليهو؟اضطهادأنكا،الاضطهادمنزوعلأىبقعرضوا

المسيحىالاضطهادأنكا،نسبئامتأخزوقتفىإلايبدألمالرومانية

فسحةألمانياليمودأتيحوقد،الوسطىالقرونقإلاألمانيافىيبدألملليمود

مبماورهاوفمانيهادينهموثنشرواوينكائروابتزابدوالكىالزمنمنطويلة

.البلادمن

طوائفعنعبارةهمالمملافيةوالبلادألمانيافىالهودأنإ!4المهممن

قبلالثالثالقرنمنابتداءاليهوىالديناعتنقواوالسلافالألمانمن

الكاتبإليهمأشارال!ينالنمفطبنالمبشرينأولئكأيدىعلىالمبلاد

كتبت-وإنصميمةألمانيةلغةالبدايةمن!لغتهموكانت.لوىالبمودى
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ذاثفىإسراقليبنىمنمشنقةالجرمانيةالهودية)؟!موعةها:هتكونأن

يكونأنيقبللاالعقلأنكا.قرونببضعةالميلادقبلالمتقدمالوقت

اليهودىالدينةيهاانتشرقدأقطاروكلها-الحبشةوبلادوجمصرا!نيهود

تأييدأيلىفيماوسنرءط.فلسطينىأصلمن-نفسهالبعيدالزجمنذلاثفى

أزف!هكم.اليهودعل!اءكتبهفيماالرأىله!ا

الاضطهادذلائاوبدأالوسطىالعصورفىذلاثبعدالنصرانيةانتثرت

جهودف!نذلائاومع.النصارىأيدىالهودعلىعاناهالذءطالطويل

بحللمالبمؤلهثعرضالذىوالاضطهادأوربافىوانتشازهاالنص!إنية

يقولذلكوفى.الزواجبطريقجديدةعناصرا!تصاصوبينبيغ

:"لىثارأذلأستاا

بواسطةال!ودامنصهندالمسيحىالدممنكثيرأأنالمرجحمن)

توانينسنتفلقد،irreguralللقانونالخالفأوافلشالزواج

منخادماتوابنخ!أنالب!ودعلىتحرمالوسطىالعصورفىكئيرة

الاْساقفةأحدنجدلأنناالغناءقليلةكانتالقوانينه!هولكن.النصار?

عيشةيعيشونعديدين!ودأهنالاثأنيقرر9122عامالمجربلادفى

ايىديةالديانةإلىاك!حولينوأنالنصارعطمنزوجاتمعشرعيةغير

مقصورأكانالتحري!ه!اان:ربلىالأستاذيقولثج.بالآلافيعدودط

.)ا"بحمهنشثزج!نالاشايكنفمالإماءأماالحرائرعلى

علماءإلىه!ابحئنافىخاصبوجهاكجأناقدأنناالقارئبرى

Races!ه:كثابمن293صاجع(1) of Eur!*2،+ا.."
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منبدي!قلممشكلةيوا-الوالأنا!طرواقدهـؤلاء،ف!نالأجناس

نقىجنساليمودبأنكأليفةادءاءاتأمامأنفس!آوجدوافقد.معالجتها

ا)ذينالضالمود3وأن"اورورمنعصرأىفىكريبةعناصرتدخل!لم

الشعبمقجميص!تولدواقدالأنفسمنفيونأعشرخمسةيبلغون

الجنسمني!ونأنبدلاوهو،فلسطينفىعالقال!ىالإسراثيلى

الصفاتفىتشابههنالكلكاق!يحأالزعمهذاكانوول.الساى

الأقل-على-هنالكلكانأو.العالمأنحاءجميعفىاليهودبينالجسدية

والاضطهاداتالاجتماعيةالعزلةلأنالاْخصوعلىالصفاتتلكفىتقارب

الصفاتتركيزجملىيساعدمماكلهاا"دوازيةاوالثشريعاتالمتكررة

تشابهأيجدواأنكلنبدلاالأنثرودولوج!ينأنغير،وتقويتهاالمشتركة

جماعةكلأنورأوا.هائلةاختلافاتوجدواأليهودبينا)صفاتفى

!فاتهافىجوهري!ااختلافأقختلفلاالأقطار"نقطوكالفىي!ودية

الأجناسعلهاءويعتمد.القتلوذلكسكانسائرعنالأذلثرووولوجية

.كبيرةوراثيةقيص4ولهاثةإ.!اتتأئرلاافأاممفاتاءلىدراسغمفى

اليموديةالطوائفصفاتوبتارربلىالاْستاذينمنكلاستعرضوتد

ا)ي!ودأنفوجدوادقيقأتحليلاالصفاته!هوحالواالأقطارتتلفتفى

يشبهونألمانياوفى،والبربرالعربعنيختلفونلاالشما)ةإفريقيةفى

منكلواطنيهمعنيخثلهونلاالسلافوبين،واضحأشبهألمانا13جميع

يزعمالتىالصفاتبعضأنالأجناسعلحاءقرروكذلك.السلاف

.اليهودطوائفجميعبينشائعأليسالبارزالأنفمنالهودتميؤأنهاْ
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وسكانالأرمنمثلعديدةوأجناسسلالاتبينالانتشارواسعأنهكا

وغبرهم.الصغرىآسيا

علىا،نثر!ولوجيةالأبحاثهذههنانووبأنلنايسمحلاوالمفام

العلماءهؤلاءالبهـاوصلالتىالنتاثجنوردأنحسبناولكنالنفصيلوجه

.الدينىالتعصبعنالناس!أبعدوهمللعلمالناله!أخاص5.نوكاكأم،

أواخرفىأورباأجهاسعنكتابهألفقدبلىروالاْستاذ.الجن!كأأو

مكانةلأقوالهكانتولذلكاليمؤليةالدولةتنشأأنقبلالماضىالقرن

بحثه:سياقفىقالوثدخاصة

اختلافأأجدادهمسلالةعنيختلفونالعالميموأعشارتسعةإن

خرافة،حديثنقجنساليهودبأنالؤعموإن.نظيرلهليسواسفا

أنثرودولوجىمعنىلهاليسىيهؤكلمةدأننأكيدهفىرينانأ!ابولقد

لمبروزوالأستاذوصدق.الأتلع!ضهرالطونةحوضفىولافىأوربالا

إلىمنهمالآرىالجنسإلىأدفىهمالحديثيناليهودبأنملاحظتهفى

)1(.الساىالجنس

يلى:مااديهوداعنبتارالأسثاذبحثأثناءفىوجماه

gieuse et!!6!لاح!نلtuaappartiennent 8 une co،دأ"كن!نلا"

,tempsفةidلهلا des n،كملاهsont aggreg6s, de!محsociale, 8 laquelle

venir de،لاiverses. Ces Juadises ont9نة des races!ولح!مappart

،5 ou3نعأ alacha de 'L Abyss4!م!غ،كع!ا,leshorizonsethniquesهامل،
:erion,queكنثالى9 tels les Tamils!!4،نععu plesا Allemands

.093صالمرجع-نفسربل1()
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...dela race turque!محم،سzares, que Pon supposeمطde'1 Inde, ou les K
ible de croire que les Juifs blonds ou chfitins, aux511وو est imp

,yeuxclairs, que Pon rencontre souvent dans PEurope central

ionsفzoo-logiquementaux populat,!أ"لم!app!س!3ولسpeuvent

Israelites originelles, qui avais, jadis, leur habitat dans les environs

ولJourdan4.ار

جميعفىإليهمانضماجماعيةدينيةطائفةعنعبارةاليهودأن)

س!حمنجماءواالمتهودونوهؤلاء،شتىأجناسكلنأشخاصال!عمور

الجرما!ليةالسحنةذووالألمانوبنهما!بشةسكانشاالونفنمم.الاَفاق

أ!موالمفروض،الخزرومنهمالهندكلن-السوداليهود-التاملوف!م

التركى.الجنسكلن

الكستنافىأوالأشفرالشعرذوىالهودأننتصورأنالمستحيلومن

بصلةيمتونالوسطىأوربافىكثبرأنلقاهمالذينالونالصافية.والعيون

يعيشونكازواالذينالقدماءالإسراثيلمنأولئكإلى-الدمترابة-القرابة

.(1)ا!ردنان!بجوار

عنيقللاالعالمفىاليهودعددأنبتارالأستاذيذكرأنوبعد

العددهدايهـونأنأبمكن:ينساءلالأنفس"نمليؤرأعشربضعة

ألفأالخمسينأولثكمن-والم!ابحالاضطهادمع-توالدقدالهاهل

علىبردث!3الرواياتبعضحسبأدريانوسعصرفىشردواالذين

جهوعهاوأضافتتهودتتدكاملةمجموعاتهناكبأنالسؤال!ا

بعدها.وما313صالمرجعنض(1)
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الإسرائيلى.يرقالفرإلىالجسديةوصفائهاالهاثلة

منيعدجليلعلامةباحثبهأدلىالذىالفاطعالرأىهوذلك

يهمهقدالعهيؤلمونبعضأنالجاثروءن.الإنسانعلمفىالباحثينئادة

نأبنايجملولذلك،البهودضدوالتعضببالغلوالعلماءمنوأمثاله

يعادونالذينالىلاذعةبسخريةيشيراليهودعنبحثهختامفىأنهنذكر

وهمإنفسهميعادون!فىلكأنهدامع،عنهمغريبجنسأضهمبزعماليرد

.يشعرونلا

،االخطيرالموضوعه!افىاليمودعلماءبعض3راءإلىنشيرأنبقى

هناكف!نوتضليلهمبمزا!همالجوملأواقدال!بونيةدعاةكانفلق

،الخاصالعلمىالبحثعلىإلاكتابانهمفىيعتمدونلااليهود"نباحئين

النصارىمنمواطنبم.عنيميزهملاأخمهمالإدراكتماميدركونوهؤلاء

.اليهوفىىللمذهباتباعهمسوى

كتابصاحبفزسىفريدربخالأستاذالعلماءهؤلاءأشهرومن

لليهودالجنسىالتكوينعنكلامهسياقفىجماءوقدوالحضارةالجنس

الآتية:الغبابىة

الآريينيمثلالذىالرأىبذلكالإنسانيتمسلثأنبالإمكانيعدلم

،فقدالاختلافأشدمختلفينكجنسينأخرىجهةمنواليهودجهةمن

"نالإثنينبينماالجدلثحتمللابصور0الأنررولوجىالبحثأئبت

نأالطوبلتارنجهمأثناءفىاليهوداستطاعوقد...الشديدةالقرابة

فيمنراهثفسرماالحقيقةوهذه،الأجنبيةالدماءمنعبيرأمقدارأيمتصوا
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بيخها.يعيشونالقللشعوبومشابهتهموالأشكالالصورفىاختلافمن

الأخرىوالشعوبوالروماناليؤلانبواسطةاليهوديةالديانةاعتناقكانوفد

.الميلادتبلوالثاقالأولالقرنقا،خصوجملىالحدوثكئيرأمرأ

مثلحدثقدالعقباتجميعمنالرغبمفعلىالوسطىالعصورفىأما

السلافه4،وهداالبلادقالأخصوعلىاليهوديةالديانةإلىالتحوله!ا

شبهأالسلافيشب!ونوالبو)ؤديينالروبراليمونرىأنناjالسببهـو

ب!خواضهممنهمالألمانبسائرشبهأأتربالألمانوالبهود...فيهشكلا

.)1(فلسطينا!إ،منالدينفى

المقامضيقولولا.هزسىالأستاذوأىتريناقصيرةنبذةهذه

للدلالةالفدرهلىاحسبناولكقالقيمكتابهمنعديدةفصولانالأورد2

منأوردوهفماسواهمعننجتلةونلااليهودمنالعلماءالباحثينأنعلى

الأدلة.منبهأدلواوباالحقائق

االىالأقطارأبناءهماليهودمنالساحفةالكثرةأنالفولو!فوة

الشعبذلكانسلمنيكؤواأنعنالبعدكلبيدونوأ!همفيهابعيشون

المقدسة.الكتبقذكرهجاءالذىالمواهبالكثيرالعددالقلبل

الآتبة:المراحلفىالبهودىالدينئلخعانتشارأنونستطيع

ديالثهميؤسسواأنأمكنهمحيثفلسطينفىإسرائيلبنوعاش-ا

FriedrichHerz.!ه4حهفه!نل!ف.!ه-لتابمنبعدهاوما313ع(1)
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فلسطين.تسكنكالمحاالتىالأخرئالجماعاتب!نينثصوهاوأن

هوهذاوكانبالإسراثيليينوانجتلطاليهودىالدينبعضهماعتنئوهؤلاء

نفسها.فلسط!ينأرضفىالأولالاختلا!

ديانثهمينشرونللميلادالسابقةالقرونمندذلكبعدالي!ودأخذ-2

ذلثعلىمستعينينْوالأنحاءالأقطارمختلففىالؤشيةالشعوببين

به.والتبشيرْنشرهفىواشتركتدينهماعتنتمتالتىبالجماعالت

دخلتالتىالجديدةالعناصرنسبةزادتفلسطينعنابتعدناوكلما

الدين.ذلكتعتنقبأكلهاشعوبكانتحتىىاليهوالدين

الألمانبلادفىوالانتشارللغزوخصبةأرضااليهؤيةوجدت3-

آخرقطرأىفىنظيرلهاليسبدرجةبيغفانتشرتالؤشيينوالسلاف

نعلمفما
هذهخنرمهاالتىالمقدسةالأرضهىدائمأفلسطيننتو

إلىالكاثوليكينظروكاوالحجازمكةالمسلمونيحترمكاالجماعات

روحيةصلةهىالأحهـواله!هكلقالصلةولكن.احترامئظرةروما

الجنسية.الفرابةصلةولبسثبحنة

منيخطثهالاصورأالأتطارجميعفىالبهودأنمنيقالماأما

بننموناليهودأنأثبتواكاالزعمهذابطلانالعلماءأئئافقدإليهمبنظر

كانإذاوأنه،والصفراءوالبيضاءوالسمراءالسوداءالأجناسجميعإلى

إلىذلكمرجعف!ن،أوربابهاتبعضفىسطحىتشابههنالك

الاْحيانمعظمفىبينهمفيمايمراوجوناليهودأنأخصهااجماعيةأسباب
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.الناسسائرعقمعزلفىيعيشوالأناضطرواقدوأن!م

أنالمالىبرجعلاهذاف!نأوربافىالاضتل!ادمناليهودلقيهماأما

الاضطهادمنمظهرأاضطهادهمكانبل.أوطاضهمفىغريبةجماعات

ضحاياهبكنلموالذى.بالدماءالأوربيةالقارةصبغالذىالدبنى

اليودو!هم.

ال!يونيةممادوهم-أوربايودأنوجلاءوضوحفىلنايبدووهكذا

ويهوديمنىأكلمنالنيهودأنكاأوربأصلمنه!-وعاكا

اليهودإنيقالأنالحقيقةعلىالافتراء،ومنحبشىكلمنالحبش

،عديدةأوطانولهم،كثيرةشعوبفىأعضاءهمبل،لهوطنلاشعب

فيها.السكانسائرعنالدينقاختلفواو)ن

الخطيرالمؤضوعهذافىالعلمصوتأنتقدمفيماالقارئيرى

بأنالزعموأن.كموضولافيهخاءولا،ابهامولافيهلبسلاصريح

بطلانهوأثبتالعلمفندهفدزعمباطل،فلسطينىأكلمنأوربايهود

الشاسةعنالحقيقةهذهضيتفهل؟للشكمجالاتاعلاصورةفى

السياسةئأييدإلىاندفعواحتىالأولىالعالميةالحرنيأئناءف!البريطانيين

وضحوا؟والسلطانالقوةمنالبريطانيةالدولةتملكهمابكلالصهيونية

ارتباطأبهاارتبطواالتىوعودهمبشرفالسياسةهذهتحقبقأسبيلق

العرإية3الأقطارجميغفىالعربيةالقضيةيؤيدوابأنمقدسأ
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لم!مههنا!*(قوىوطن)وع!ارة،فلسطينفىلليهودقوىوطنإنشاءنحو

مندبنأتباعمجردوليسواالأقواممنقوماليمهـدأنتفترضول5!5

فلسطينفىالقوىالوطنه!اإنشاءنحوواتجاههم.المقدسةالأديان

الوطن.ذلكوبينالقوميةثلكبين!لةهالكبأنجانبهممننسليم

علىيكذبونهذابزممهمأخهمبج!لونبريطانياساسةكانفهل

وهمالميمنبةالدعابةبارونأن!ميدركونأوكانوا،التاريخوعلىالعلم

باطلة3دعايةأخ!االيقينعلمبعلمون

تكوئتالقومياتمنوميةةولاالأممنأمةاليومالعالمقليس

انما!همبحجة،ا،قطارمختلففىمبعثرينوجماعاتأفرادجمعمن

أيضأالحقيقةهذهالإنجليزالساسة-اللفهل.ال!ياناتمنديانةإلى

3واقناعإدراكعنالصؤر!بةالسياسةتأييدعلىأقدمواحتى

منوافيةأدلةالعشبر،ولدينابالأمرليسالسؤالهذاعلىالردإن

الناحيةهذهتوضحلكىهنانوردهاالانجليزوالساسةالمؤرخينكتابة

بريطانيا.سيا!ةكلنالغامضة

تمبرلىالمسزالعظيمالمؤرخكتاب"نالرابمالجزفىسجاءففد

يألى:ماالأدلاالعالميةالحرببعدعقدتالتىالصلحمؤتمراتتاريخ

اتبغهااالىالسياسةالىدعتهاخاصةأسباببربطانيالدىكانت)

لتغط!ةالبدجهيةالمزايافىنثبينهافداالىالأسبابوهذه.فلسطينفى

يرىالناسمنعنصريسكنهإقليمفىالشرتيةالناحيةمنالسويستناة

تأييدمنتنالهماجانبإلىهدا.ومؤازرنهابريطانياتأييدفىمصلحته
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المصالحاقتضتهاالتىالبعيدةالنظرةهىهذه.العالمأنحاءجحيحفىاليهود

.)1(الاستعماربةبطانيةالبر

الطرازمنكتابفىجاءتالواضحالمدلولذاتالعبارةهذه

نأالمقاديرشاءت،وقدالبريطانمنالمؤرخينكبارمنلمؤرخالأول

العصاباتفأرتنا،السخريةوسعتهاماالبعيدةالنظرةتلثمنتسخر

بالبريطانبينوثأيبدها-تنكلبريطانيامؤازرةمنهاأربدالنى-الصهيؤلية

الننكبل.أشد

كونواىمازدنالسيروهوإليهالإشارةسبقت3خرمؤلفوهنالك

ءنعمثرالثاقالفصلفىفقالعليهايشكربصراحةالموضوعهذاعالج

يلى:ماومراكشفلسطينعنكنابه

منبل.الغربمنيجىءلاالسويسقناةعلىالحقيقىالخطرإنإ

فلسطينوراءومنداثماالجدىاصدطريجىءفلسطينناحيةفن.الشرق

تكونتددولةأيةالأثراكوراءومنالأتراكسووياوراءومنسوريا

؟يدرىمن..المستقبلفىوروسيا.الماضىفىألمانيا:لبريطانيامعادية

كانولذلك،يعاونونناأصدقاءلاينافسونناأندادأخهمالفرنعايونأئبثولقد

.أا،ولالطرازمنإمبراطوريةَمصلحةفلسطينعلىبريطانيافبض

طائقنينوجودفاثدةيشرحلكىذلكبعدالكانبيمضىثم

لكىمحايدةخارجيةهيئةوجومنه!ايتطلبهومافلنسطبنفىمختصمتبن

حالة-نظرهفى-الحالةالآخر،وهذهعدوانمنفريقكلتحمى

tory+لعص!rence.!ا*.اهلأ.7)1( of the peace،!ن!:Harold Temperleyhttp://www.al-maktabeh.com
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.!ودكيرأجلإلىفىفلسطبنيطانيابربقاءتتطلبلأخهاidealمئالية

شافيأاردأنفسهميطانيينالبروالساسةالعلماءفىكتابةاتجدوهكذا

السياسةتأبيدكانهلوهو:إيرادهلناسبقاْلذىالسؤالعلىوافيأ

ئضبثهمأوصحةدعواهمبصدقوايمانعقيدةعنللصيمويمينالبريطانية

العهيؤدبةالسياسةجارتبريطانياأنالساطعالنهاروضوحالواضحفن

،أساسإلىتستندلاالصهيونيةالدعوةأنتعموهىخاص4أسبابسنجل

كتابأْالمهيوؤ!يةالمبادىءعلىيواف!ونلاكنبريطانيايهوداليهموجهفلقد

بينسياسيةصلةإيجادفىوأن.سياسةوليستدينالي!وديةإنفيهتالوا

هذالأنالعالمأئحاءجميعفىالبهودعلىخطرأالمقدسةالبلادوبينالهود

قدالبريطانيونالساسةيكونوهكذا.أوطانهمفىغرباءبأنهميصفهم

لأسبابوزلك،بطلاخهامدركونوه!الصهيونيةالدعوةتأييدفىمضوا

الوقت.ذلكقتوهموهاكاالاسنعماربةبالسباسةتتصلخاصة

ظاهرةخلفتتوارىأنمنالاستعماريةالسياسةلهذهبديكنولم

فلسطينعلىالانتدابصكنرىولذلكالصهيؤديةا)دعوةعلىالعطف

الناريخيةبإلصلةالاعزافإلىفيشيرأخرىصرةالخرافةتلكيكررنفسه

إعادةاقتضتالتىا،سيبابوإلى،بفلسطيناليهودىالشعبتربطالنى

.البلادتالثالفوىفىوطنهم)نشاء

وافتراءالعلمعلىافمماتأألانقدابصكمقدمةفىنرىوهكذا

ولالبسغبرفىيقررونالعمورج!ا!،والثاريخالحقيقةعلىواضحأ

ممطالفدي!.البهؤالجنسإلىالاتماءعنبعيدونالعالميهودجميعضأنضو
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بأنيقضىكاوبطلانهابزيفهاويحكمالصهيونيةالدعوةيفندوالعلم

للعرببدولاحقالىتستندانلاوثيفنانالانتدابوصكبلفورتصريح

لالغائهما.نفضهماءلىيعملواأن

تشبهوهىعدوانيةاستعماريةسياسةسوىونيةالصمالسياسةوليسث

كرابة،وجههذافىوليسق.الجرمانيةالنازيةالسياسيةصفاخمها"نكثيرفى

الأساليبعنأساليبهمتختلفلمولذلكجرمانيونيهودقواءالالأن

الأجناسعلميمسخونأيضأالنازيونكانفقدشىء.فىالهتلرية

الجنسمموهشيثأفابتكر،واشحيواتهممعتتفقالتىبالصبغةويصبغونه

الزعا!لهتكونأنالواجبمنوأنالأجناسأفضلأنهزممواالآرى

.والشعوبالأعمجميعءلىوالسيادة

ولغةثفافةالآريةبل،الآرىالجنساممهشىءوجودبنكروالعلم

أساسلهاوليسوأورباوايرانالهندفىالمنتشرةاللغاتنالثفىتت!ل

اليهودىالجنس!وهشيثأاخترعوااليهودكذلك.سلالةأوجنسفى

بينانتشرديناليهوديةأنمع،متبابنةنحنلفةسلالاتفبهوحشروا

بأدقفلسطينإلىتمتلاالتىوالسلالاتالأجناسمنكببرعدد

صلة.

عالميةحربالثهارإلىبالنازيينانتهتفدالنازيةالدعايةكانتولق

هذهبأبناءفجديرالعربيةالبلادقلبإلىموجهةالمهيونيةالدعوةفإن

.وبهنانزفيمنالدعوةنلثعليهتقومماإلىبننبمواأنالبلاد
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جهةمنلأنه،المهيرفىالاستعمارعنحديثنافىماؤوعأأسبنا

أكبرأخرىج!ةءنولأنه،الاستعمارأزواعجميعبينةريدةوع

أراضبهاتمتد،إسائهلدولةفإنشاء.العربىالعالميتهدداستع!ارىخشلر

العربية،الأراءثوحدةفممقد،لبنانحدودإلىالعقبةخليجكلن

العربى،الغربىوالجاؤبالمثرلىالجانبببنالمبالثرالاتصالفانقطع

الجسم،منالقببمو!مغايقعالعربيةكلنالبلادقطرأواحهلالصمبونيون

المركزه!امنوالائناثمارالثوسعهوالقرببهدفهمأنشكولا

الخطير.الإستراتيجى

بلادلأن،التوممعهذاالىيشير،"إسرائيلنفسهالدولةواسم

العربيحتلهوالذىنابلسعاصمتهال!ىالعربىالفطرهىالقديمةإسرائهلي

ضم،دونتعيشأنتستطيعلاإسراثهلين91:صائحهمصاحوقد.الآن

الصهيوقالاستعمارخطرحقيقةبدركواأنبالعربفجدبو"ُ"إسراثل

عليهقكانمماالمسمكبلفىهولاأشدالخطرهذاوأن.ءلىك!يانهم

الما!ى.
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عَلىفِ!رلثلأفِماالعُذوانا

ب!سرائيل،الاستعانةمع،وفرئسابريطانيابهقامتالذىالعدوانإن

ية،استعمارظاهرةوهـو-وو!فه.كلهالاستعمارتاريخفىغريبحادث

ضيقئه.لاستجلاءخاصةعنايةنوليهأنيستحق

القراتوجلاءوورسعيدتحريرعلىأشهربضعةانفضتوقدوالآن

الفاشلالغزوذلكالىننظرأنالممكنءنل!ل،مصرأرضعلىالمعتدية

التىالظروفقونئأمل،ضايتهإلىمبتداهمنتتناوله،شاملةنظرة

...عفبتهوالتىسبقته

أواخرفىالأفقفىتنلبدكانتالطغيانمنعاصفةأنشكلا

اخنطافحادثالىننظرأنالآنونستطيع،5691عامأكنوبرلثهر

2ه!اكانفقد،العاصفةهذهبانفجارتنذرعلامةبأنهالجزائريينالزمماء

النفدبأشدكلهالعالمقابلةوفد،والدناءةاللؤممراتبأحطبالغأالحادث

شريكتها،وبريطانياثمةالآفىنساسوىدولةذلكعنتشذلم.والاستهجان

كزة:اليوبمذكمنذقسمينكلهاالعاوان!ممم.حليفتهاوإسرائيل

الإموالمنكر.بارتكابتباهىضئيلةوقلة،وتسننكرهاتسهجنالجربمةعظيمة

أعلنثه!إضرابيومالماض!أكتوبرمن28الأحديوموكان
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يخطري!نولم...البشعةانلإا؟4تلثعلىاحتجاجأ4العربهوبالش!

ففى...تنكمففأنوتوشكدبرتقدأفشعوخيانةأبشعجر؟ةأنلها

وسوريةمصرفىرءاثاهاإلىإزذارأواشنطنحكومةأرسلتايوماذلك

تعلمالح!43تالضفةدكانت،فوراالبلادبم!ادرةوإل!س)ئيلوالأردن

إليهوصملتما"بلغتجهلكانتوإن،قوات!ابتعبئةتقو!إ!رائيلأن

قلإلبحدظيهروق!.ادتةاوج!علىأغراضماتج!لكاالتعبئةتالث

ونهاكانت،والأطفالوالنساءالرجالشاولكاطةتامةتعبئةأضماكانت

وأبرالبرقالأشخاصُيدْءونكانبحيث،شديدخفاءفىتجرى

السمكانأعدثقد،العدوانتبثتوهى،إسائيللأن..بالتلي!ون

...وأعوامشهورمةذالحالاتهذهلمئل

ميزةلهالعدوان"يبّشمااذىاأنأ-دينكرهالاالتىالهد)ئهوكلق

ميزةلهىاوالمغت!الاللصأنكا؟دارهفىالصابمالمطمثنالآمنعلى

إسرايلعدوانمجردالأءرأنلوول!ن،والمفاجأةوالاستعدادافدبير

ت!نلمءصرلأن،بومبعضأوبومبعدالميزةهذهلتلاشتا،مهسعلى

عمولو+مفردأحادثأي!نلمال!ثوقالعدوانول!ن؟غافلةْولاذأئمة

أ،قلعلى،عدوانولاتعبثةفىفكلوأماو"دهمسيقاتاونأنهما)صهيوفيون

الحاضر.ا)وقافى

زملاثهحبرباكمسئانلاهورءدينةفىالسطورهذهكاتبلق!كان

الثلاثاءثومصباحفىطالعناحينللهيىنس!والتنفهلمىىالمجلسإءعصIءن

الهابقالهيىأفىسيناءحدودالعيم،ي!ةالقواتاخنرافنبأأكنوبرمن35
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و"مصر.أرضفىميلاعشربضعةؤلوغلهمالكنتلا"،نقطةأطم

الجيشيسلكهطريقأليسهذاإن:له!قلت،رأيىعنالزملاءسألنى

فىطريقلأنه؟بنفسهمصرأرضيغزوأنغرضهكانإذاالمهيوق

وحدهيدملالصهيوقالجيشكانفلو.العقبةبرزخمنالجنوبىالطرف

أكبرإن:وقلت..الحدهذاإلىؤواعدهعنبعيدأالهبومعلىنجما.!

إنجليزى"هجومالإسرائيلىالجنوفيالهجومهذايصحبأنأخشاهما

.الثطلإلىأقربلعله،آخرمكانمنفرنسى

وأعشربنإلىاليمؤليةالقواتتوغلالسهل"نيكونأنوبديهى

الخطةهىهذهلأن،تذكرمقاومةيلةواأندون،كيلومثرأثلاثين

أنشىءفىالمصلحةمنفليس،الشرقيةالحدودعنللدفاعالمرسومة

نتكون،نفسهاالحدودعلىوالرجالالثقيلةبالعدةمزودةقويةنقطبوضع

كاالحدودوراء.قعليهاالتجسسولسهـولةالمفاجىالصييىقللغدمرعرضة

يتوغلميلكلفإنذلكعنوفضلا.قبلمنوالكنتلاالصابحةقحدث

النفلمشكلاتفىويزبدالإمدادمصادرعنيبعدهمالصهيؤليونفيه

الصهيؤلهونتوغلوهكدا.المضادوالهجومالدفاعلمصلحةوهو،واقوين

ويبلاتية2أنهايعلمونالتىالتاليةللخطوةانتظارأتوقفواثم،النخلإلما

تومهمملصهيوقمتكلموصفوقد.مملهممنتكونلنوالتى،فيها

مملابلعىأنمنوأكبرمملاحربيايسمىأنمن"أصغر:بأنه

لا.انتقامجا
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الفزد!ىوطاقارالبرالإنذ

وقفحتىْ،الصهيوقالزحفعلىساعةوعشرونأرجتمضلم

يوممساءفىالعموممجلسفىبطاقالبرالوزراءرئيسإيدنأنطوفىسير

مصرحكومثىالىإنذارأوخهقدأنهيعلنأكتوبرمن35الثلاثاء

مواغدامزفتأ!ستحتلْالفرنسيةإلبريطانيةالفواتبأن،وإسرائيل

الحكومتينمنوطلب،والسويسوالإلطعيلية!ورسعيدمنكلفىرئيسة

لإسرائيل؟بالنسبة)القناةشرقأميالعشرةسمافةإلىتواتهما!سحب"

وبرابحرأالحربيةالأممالجميعاوقفمع(لمصربالنسبة)القناةوكرب

خلالالنهاقالإنذارهذاعلىربإرسالالحكومتينإنذارومعوجؤا،

اللازمةالفواتاستخدامإلىالدولتاناضطرتوإلا،ساعةعشرةاثنتى

.الإن!ارشروطلتنفيد

فيهبمناكتظبرلمانعلىه!اإعلانهالبربطاقالوزارةرثيسألق

،كه!امسبرحي!اإعلانأيتوقعونكانواالجحيعلأن،والزاثرينالأعضاءمن

:العدوانيبيتهمماطرفأيعلمكانالأعضاءوغرالأعضاءمنكئيرأولعل

92يومأرسلت،أبيبثلفيلمراسلهابرقيةالتيمسجريدةنشرتفقد

مصدرأإن:فيهايقولالإسراثيلىالعدوانبدأعندماأكتوبرمن

البريطانيةالحكومةأن-اللندنيةالتيمسلمراسلأكدكببرأصهيونيا

.أالعطف)بعينوخططهاونبانهاأسرائيلسباسةالىننظرأصبحت
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جسيمةأخطارعلىينطوىالدىمصرفىالمسلعبالتدخلإن!اربنوجيه

هذا-الثالثةالعالميةالحربجرئومةطياتهفىيحملى،والذى،كلهللعالم

صباحفىبينهبرارحديثإثرعلىجنابهاتخ!هقد،الهاثلالضخم0الفرار

الجلسةهذهوفى.خارجيهاووزيرفرنساوزارةرثيسوبيناليومذللث

استعدادأ،القواتوحشدت،الخطةورحمت،شىءكلعلىالاتفاقتم

الإطلنطىحلفقواتكاستخدام:الخطرمنت!ىبالغةقراراتواتخأب

تاما.تجاهلاأمريكاح!ومةوتجا!ل،مصرعلىالعدوانفى

يتهمأنيمكنرجل)يدنأنطوقسيرأنتومأيزعملمأحداإن

etar-tsufeبأنهبلادهفىالساسةكهارأحدوصفهوتد!والفهمبالذكاء

-4rater!أحسنصفانهافيهوثتثل،الثالثةالطبقةمنرجلأى

منف!ن،الئالثةالدرجةساسةمنإيدنبأنالتسليممعولكناتمثيل

تصدقالناسأن!تصورفيهاحاالغباءبهيبلغنتصورأنأنالصعب

بدكاائهكأنه،قىديدهاعنيكصولم،جمهابفوهالتىالنرهاته!ه

الحقاالزوررداءيلبسقدالزديدأنبتوهما!دود

تتراجعأنمصرمنوفرنسابريطانياتطابالإندارالعجيبه!افى

.ال!اةمنالشرقإلىتتقدمأنإسرائيلوإلى،القناةمنالغربإلى

تقبللنمصرأنالعلمتمامتعلمانكانتاالمعتديتينالدولتينأناوبديهى

ترفضهلكىإلاالصيغةه!هبُصَغلمالإندارلأن،الاندارهذامثل

مصر.

وراءمماإلىبالعوةإس!إديلتنفمراأنالدولنينهاثينبوسعكان
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يحدثلاحتى؟4العممكرالأممالبوقفمثلامصروإلى،الحدود

هلالمثليكونأنالجائزومن.السوش!قناةىالملاحةلسيرتطيل

اضرونو!اولمظقيتا،مملاالناسبعضيراهوقد.إبجمابيةننيجةالع!مل

عانةل،!وقالصيالعدوانوتفتريدتكنلمبريطانيالكن،نبريره

لمصر،الثلاقللغزوالمرسؤةالخطةمنيتجنمالاجزءاًالعدوانهذا

.المحايدةالمصادرمنمستقاةالثلافىالتواطؤقصةبعدفيمال!شسي

فىلم!لةاولغزا

نأوحسبنا،بالتفصبلالئلاقالغزوقصةنشرحلأنباجةلسخا

إتمامأالا!برازمنكثيرفىالغزول!لكالهامةالأطوارخلاصةنورد

الجث:هلىالفصول

كلو!مويتهىيبدأأنإلىترىالغزوله!االم!شيوبةاظطةكانت

حكربةوتسمقط6ممرةيهاتضلفىأيامأربرهةأوأيامثلائةأثناءفىءفى

كلفتقبل،الرججةالعناصرعنهاترض!"كومةمحلهاونحل،الثورة

،يعترضأنالمتحدةالأمحثى،أحدبجرؤولا،شالابطلبلث!ء

.الثلاقالغزووباركتو!اتتكؤلتقد"الشرعية!الحكومةدامتما

،الواغبا،مرالناساعترفالسربمالنحوهداعلىالخطةننفيذتمومتى

بسرعة،انخ!ىالأمرلأن6عالمبةحربفىللتفكيروقتهناللثيكونولا

.جديدةحربأجلهمنتشن"،نمعنىفلا
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حالةوفى،مغامرةعلىئنطوعطالخطةهذهولك!ن:العةلاءسيقول

ي!ؤ!والمالعقلاءهؤلاءولكن.واك:وربالويلالغزاةعلىتعودقدالفشل

يبدألكىالخطةرمم!ذلاشاول،وبريطانيافرنسا!ونيد!رونالذيرنه!

.ورتحركالعالميفيقأومصرتهفيقألطقبلودنغ!الغزو

أسالمهية:عناصرثلاثةمنالخطةهذهوتتألف

مقاومة.دونة!يهاالثقدميمكنس!مناءمنجهةفىصيوفطغزو:أولا

المصريةالمحاربةالقواتيجثذبأنالصيموقالغزوهذامنوالغرض

لل!طتهم.سائغةلقيمةالبلادناركأ،شاءجزلىيئشبهإلمماكلها

طرازأحدثمنا)طائراتب!لافالجومنمعرغزو:ئانيأ

المصرية،الجهـويةالقواتوتعطيل،الإطلنطىالحطفنحصملةوات

.سيناءمنالتراجعي!اولوهو،ان!إفمنالمصرىاصلىيشضربح

لعلهـاأو.ا!لقاومةع!يمة!رعزلإءنكونأنهذامنوالغرض

الحكوم!،ت!ممقطأن-الجومنالملفاةالنشراتفىجاءلماطبةأ-

والس!14الرحبعلىللغزاةأبوابهاوتفتح

،سصناءالىجبشهاذهبأرضعلىالمعتدبةالفواتتةزل:ثالثأ

منزلاوتنزل،البحرومنالجومنبفواتفتحتلها،حكومثهاوسقطت

محطةئحطيملهاينمأنبعدنىءخصو!ألايزعجهـامطفناآمنة

."العربصوتإذاعة)

الظنوأكبر،الخطةتلثمغا-تألفالتىالثلاثةالعناصرهىهذه

وكان.ساعةوجمشربنأربممنكاملبومخطوةلكلمقدرأكانأنه
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منالعالميفيقأنقبلالخطةلإتمامكافيأوقةأالمعتديننظرفىهذا

شىءكليكونحتى،نوفبرش!رمنالثافىاليومياقفلا،كشيته

هذافىيكنلم3خريومإلىالأصراحتاجوإذا...برامماعلىئمقد

منهمكةبل،4مشغراألانتخاباتأسبوعفىأمريكالأن،بأسكببر

الالحادأماكاأطويلحبلها!المخدةوالأم،الأحزابتطاحنفى

تهملاالقناةمسألةأنأكدتأنالبريطانيةللصحفسبقفقدالسوفيتى

كثبرأ.روسيا

فيجرعلىوأقدموا،حسابهموالفزدسهيىنالبريطانيونحسبهكذا

قليلاأننعرفوكلنا.طويلزمنمنذلهاوالاستعدادئرهاتدسبقالتى

أإقداتتصورأنتستطعلمإذاتعذرومصر.زحقققدالتدبيرهذامن

م!ربادرتول!لك،الحماقةهذهمثلاتترافعلىوفرنساإنجلزة

فنكل،العجيلةفىوالعدوهوالتتىحيث،سيناءفىجيشهابحشد

نوفبر،ثحهرطايحةفىالمنكرةالهزيمةبهموألحقتنكيلأشدبالمهيويمين

إلىير!قراجعأنالمنت!صرالججشفأمرت،بادرتالمصريةالقيادةولكن

الآمنةالبلادلأن،فورأمعظمهفتراجع،مصرعنللدفاعالقناةكرب

وكان.بالآلافوحداخمهاتعدجويةقواتمنصارخلعدوانتعرضت

وحؤ!،جهةمنمصرمدنعنللدفاعسيناءمنالججشيرثدأنبدلا

شكولا.أخرىجهةمنالعدوانبفواتالخلفمناللضربيتعرضلا

بفيتوقد،خطتهالعدوعلىأفسدوأنه،ا!يماكانالتراجعقرارأن
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القواتتقدمت،ساياءوأخلت.المصريةالقواتتراجعتأنودحد

الميمؤديونأخذئم.كزة!طاعاحتاتكا،الجزتزشبهواحهلتالص!يونية

،باهرأنصرأأحرزواأخهمويحممابون،ويزءرونويطئلونيرر!صونجمميهأ

أئاكانت،الأحوالمنبحمالسيماءمنيخرجوالقأ:ثمْصائحهموصاح

،الصيحاتلهذهطربأ!رلماخهموصفق.إخراجه!متحاولالتىالقوات

فلسطينمساحةضعفنعادلالأراضىمنجديدة!ساحةأنوأعلن

.العهيوقالوطنإلىقاطعةخهاثية!بصفةضمتقدالمحتلة

زجمموأعلن،العقولب!ضإلىبععالرشادثابالثالىاليرموفى

قريب.وقتقسيناءب!خلاءسيبدأأنهالصهيؤدين

حفاحهمر51منكانماأما!ال!يونيينأمرمنكانماهذا

بقدروالقرىالمدنتخويبتامواأنبعدف!خمهم،والفرزسيينالإنجليز

يهاجمونأخذواتمامألهمخ!قدالجر!!أنوأيقنوا،التخريبسمعهمما

سعيد.وبورالسويسناحيثىمنالقناةمنطقة

أسطولوجودأننفزضأنلنابدفلا،السويسناحيةمنأما

.(صدةة"محضكانcنفسهاالآونةتكفىأالمموش!مياهفىبريطاق

وجودي!ونأنلابداالمدبرالعدوانوفتهالكليكونممدأيرسلاوأنه

منبلغالبريطانيينوزراءرئيسلأن،المصادفاتمنالم!وش!أسطول

اكاءاللىمنكحظهحمظهاالناسجميعأنيتوهميجعلهمما،الذهنبلادة

التامبالفشلمنيم!االسويسعلىالإكارةف!نأمرمنيكنومهما

http://www.al-maktabeh.com



176

كانت،وحدهاالممريةالساحليةاتالبطارلأن؟الاْولىاللحظةم!ذ

جراحهيلعقمنهارجع،ساحقةمزيمةالمغيربالأسطولتاحقبأنكفيلة

الدامية.

أممالتخادهلم،الخيالدالميدانفهو،القناةمنالثطلىالطرفأ!ا

رجمالا:ومتطوعينجمدأالمصريإندفاعخلدهبلالغزاةونذالةالعدوان

ينزاهـننوفبرمنالخامسالومفىالمعتدونشرعفقله.وأطفالاونساء

!ش،حتفهمفهورثؤ3،عزْلوأكزهمالسكانفيتلقفهمبالمظلات

بالمظلاتالغزوولكن،منهمعددفأةلمت،بالمظلاتالساقطونتكاثر

ا)فنالنطلقفأخذت،العدوقيادةهذاوأدركثابالفثلعليهقضى

عزلاء،تكونأنالقناةاتفاقثضىالتىالعزلاءالمدينةعلىوالنيرانالضخمة

ينزلأنالعدوفأمكن،خطرذاتساحليةبطارياتلهاتكنلمولذلل!

بوتفالأمرصدورمنالركموعلى..المديخةالىيتسللوأن،البرإلى

هذااكامتديةالقواتتجاهكنوفبرمنالساجالومفىالنارإطلاق

وبووسعيد،الفرنسيوننزلحيثفؤادلبوراحتلالهاتتموأخذت،الأمر

الإنجليز.نزلحيث،أميالعثمرةلمسافةأجنوإيلبهاوما

وقتكلفىغالثمنهاوالبطولة،بطولتهاثمندفعتبو!لهمحيدإن

بورسعيدفىقضتالتىالآلافمنواحدةنفسأطاهرةف!ن،ومكان

فىللإسهاب!سعأهناالمقاموليس.الدنيئةالغزاةنفوسمنألفأتعادل

قصةف!نهاالعالمأأمابورسعيدألقنهاالتىالمجيدةالبطولةثروسوصف

مجلدأضخمأ.ننطلب
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.تظوىالفاشلالغزوقصةأخ!ت،الهاوإطلاقوقفوبعد

فقط،النا!إوقفإطلاقلا!صدرالأمرفقد.ءالبطمنشىءفىولكن

فىيبطئونالمعتدونالأعداءفأخذافورأ،بالانسحابصدرالأمرأيضأبل

جندباستيرادأقدامهثثبثبحضهمأخذبل،الانس!ابأمرننفبذ

فىالانسحابأنالبريطافىالقائدوزم،حربيةوعدَّةوذخيرةآخرين

قررولذللث.العسكربةالكرامةسماهمامعيتفقلابومأثلاثينأوعشرين

لهمبدلاأنهمزاممين،أفدامهمويثبوابورسعيدفىصيلىواأنالمعتدون

نألهمبدفلا،فعلاذلل!فىبدءواقدوأنهم،الفناةبتطهيرثفومواأن

انعلىتدلالحالشواهدولكن،كهمهذاكانافيهبدءوامايتموا

إلىشكبلايرىكانإورسعيدفىلتثبيثأقدامهمإجراءمناتخدوهما

منطقةيولمحواأنمنبهيتم!ونجديدعدوانوإلى،آخرهدف

ضثيلةمساحةفىالمنزلة!يرةوسطمركزهملأن.الجهوبخوالاحتلال

منصغيرةبقعةفىكا؟وا...حرجماللغايةمركزاَكانالأرضمن

نحوبمتدضبقطربقعداصوبكلمنالماءبهايحيط،الأرض

اتخاذها،أرادوااذا-اقناةوا.السهلبالأمرفيهالتقدمليس،الجنوب

اقتحا!ا،إلىسهيلفلا،الغارقةلسفنباامتلأتقد-نحوافيوبترجأ

لكارثةئعرضوا،القناةطولعلىالممثدالماريقفىالزحفحماولواوإن

بهمتتربصاالريقطولعلىرابضةكانتمصرأشباللأن،!فة

مطارسوىبهيكنلمالموغف!ن،الطائراتاسخدامأرادوافإذا.الدوائو

.الغرضه!المثليصلحلاال!ىالمحدودالجمل
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معيتفقأكانسواء،مفرولامنهبدلاأمرأا!لاءكانوهكذا

ثلا!أوأسبوعينمدةشهدناهالتمثبثالذىيكنولم.بتفقلمأمالكرامة

تككليأنوالإحساس،دالفشلللشعورالممضطبيىفعلردسوى

والإمماعيليةالهويس1احتلالبكلرورةنادتالتىالأولىالصيحات

بدلاوالفزلسيةالبريطانيةالسيا!ةفادةوأن،هباءذهبتتدووورسحيد

.والصابالعلقممرارةفىكأسأيضربواأنله!

انهيارفأصهابه،فاهفاكرأالفشلشبحامامهبدا"ثن)يدنوارتاع

منآلافخمسةبعدعلىجمايكاجزرزفىليعالجهوسافر،عصبى

.إنقاذهبمكنمالإنةاذسمعهمفىمايفعاواأن.لمساعديهتاركأ،الأميال

مجددأترارأالمثحدةالأماتخ!ت؟وفبرمنوالعضرينالراجالوموفى

المتحدةالرلاياتولوحت،مصرعنفووأالمعتدونبجلوبأنبقضى

بادرواماإذاالنفطمنبهلابأسبمقدارلإمدادهمباستعدادهاللمعتدين

منلويدسلوينيطانهةالبرالخمارص4روزةطار.والامةلثالبالإذعان

ؤلرجو،مصرعنبالجلاءسنبادرحكومتهأنبرلمانهفىوأعلن،أمريكا

الفزلسية،الخمارجيةوزةربيضوالمدعووثبعه.قصبروقتف!ذلل!ينمأن

...ابالنهلالنعلكحذوكمشابهبتصريحفأدلى

الفواتدادرتبل،المرةه!هالتلكؤونجرنسادريطانياتحاولولم

نأبعد،ديسه!برمن23ثوممشاءفىالقواتجلاءوتم،بالانسم!اب

الاحنلالقواتفيه!نعم"لم،بومأوأربعينثمانبةالاحنلالهدافىقضت

جهادنهارأويزعجهاليلايؤرقهاكانبل،جفنلهايغمضولماراحةبا
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...اللعناتمنؤوس!كلالعالميصبهوما،الفدائيبن

أثرها،تفتفىالدموليةالقواتوجعلت،التراجعفىإسائيلوتكأت

أرضفى،بدهاإلىيصلماوتدكلرؤلخرب،شدبدبطءفىنرتدوهى

ريدونكانواونبينالع!ولعل.والتدميرللتخريبمجالكبيرلهاليسنجها

.النارإطلالقوةفا!فاقتخرقأوأتهاجمهملكىمصريسثفزواأن

بالفمثل.أيضأباءتقدالمحاولة50هذولكن

،الخهءابراروأساطيلهيوشهالعظيمالغزوذلاثانتهىوهكذا

نأ!مدلفشلالهاثلالذرجلاالغزوذلكا".العدْبخطنهاالتىيةالجربهوأسرا

العظبمة،الدولمننفسهيهمانظرفى-مذاندولتانتد!برهفىاشتركت

فىالثلاثت!مرتأنبعد.لأوطارهمااكانسشأ-رىدوياةومعهما

قصةالق!مرولهدا...االنجاحالمؤكدالعملبههذاالقيامعلىالظلام

!ا:خلاصللقار3!نرو5ط

المؤامرةقصة

البالىالجرمذلكاوتكابعلىوإسرائبلوفرنسا،ريماانياؤواطأت

النواطؤ،ه!ابوفوعصارخةاشواهداجميعأنومع.والإئمالدناءةمنتى

الثهمةهذهالعنفبرت!ىبنكررنأخطمواالإجرامفىوزملاءهإيدنفإن

وضهوحالواضحالأمرهذا)نكارفىالإنجليزإم!انوسبب.الثابتة

كلعلىتنطوءطفظيعةجريمةنفسهافىهىمصرعلىالإغارةأن،النهار
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الخلف،منمصروطعن،)سائيلمعالتواطؤولكن،وكدر%يانة

العالمسخطكانلذلاشا.والدناءةالخسةمنغىتبلغسجرائمعدةيمل

...ال!قالمكانفىالفزلسيينوعلى،الأولالمكانفىالإنجليزعلىشديدأ

لوةفيتدخلونأنهمبادءَعائهموالبهتانوالنفاقالكذبمنارتكبوهلما

،الحرب0هذشبواالذينهمأنهممع،والمم-ونيبنمصربينالحرب

تترب!ممقويةمعارضةالإنجايزىالبرلمانوفى،قيام!اعلىوساعدوا

بداوعصابتهإيدنيجدلمواذلاث،التهمإ)يهاوتوجه،الدوائربالحكوءة

الإنجليزحظسوءومن.،واهيأحل!كانوإن،الكذبببماقاثمن

بد!ت-ئ،النواطؤذلاثلإخفاءكببرامجهودأببذلوالمالفرؤسيبنأن

عندبرتقدالمؤامرةبأناعترافأتكرنأن+وشكعباراتساستهممن

.إصراروسبقممد

يقبلهلاأمراكواطؤعدممنتزممونماإن:الإنجايزللساسةفي

تتقدمأنمخهاطلبتم:إسرائيللمصلحةكان!لهتدنجاكمف!ن،عقل

وحدها،مصرعلىبالإكارةوباثؤم؟القناةضفافمنالقربالى

ح!ومةض!دموجهةإذاعتكموكانت،وقراهـامدخ!افىالدماروإشاعة

.ا)ويلاتبهمأنزلتموالا،يسقطرهاأنالمصريينمنظل!ون،مصر

،،الاْطلظىحلفمنظمة)قواتمصرعلىالهب!ومفىواستخدمسم

وظهر،ا)ساءةول!يديكونولاوندبيدأتفكيرأبتطلبالعملهذاومثل

يمكنلاهذاوءثل،الإنلىارتقدبمإثرعلىالسويسمياهفىأسطوللكم

الصدفة.بمحض!كدثأن
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ورهطه)يدنأصرالدإمغةالأدلةوقيامكلههذامنالركموعلى

"وتايم"مجلةنثرتوقد،وبش!اعتمالشناعتهاالتواطؤخهمةإنكارعلى

الصحفمنوكرهماالإنجديزبة6،ودوزكرون!له،وجريدةُالأمريكية

مصرعلىالعدوانف!النفكيربدأوكيف.التواطؤلذلاثوافيأشرحأ

منمصروطعنإسراثيلمعالتواطؤخطةإلىوانغكا،الأصرأولم!اشئ

تنقمكانث)ذ؟الميدانهدافىالبادئةكانتفرنساويبدوأن.افطف

سافرقلا+لبأيامالقناةتأميموبعد.الجزائرشئونفىتدخلهـامصرءلى

الفناة،!طقةلاحلالمشتركةخطةلر3لندنالىالفزلمىوزيرالدفاع

المؤممراتعقدأئناءوفى،والتنسيقالخططلرمممشتركةفعلاهئةوأنششت

الهشويف-سو2طبهابقصديكنولم-لندنفىالساسهةواجماصكات

لرمالمشابهأصفربلوذالدباباتهنتو،قبرصفىالجبوشحشدت

وكل.احتلالهايتمالنىالجهاتفىلت!تخدممماةوطبت،الصحراء

لإسراثيليمنلمالمرحلةهدهولى.مصرهدفهاكانالاستعداداتهذه

الخطط.تلثقمكان

برولم!اطةوالعربممر؟!اربةننادىعصابةقبلمنفرنسافىوكان

تلبثلمول!لاث.بلالمبه!افىبسرعةتجرىالأموروكانث،إسراْيل

ودعت.العدوانتررتأنبعدإسرائي)شراكفهـرةأنْمدولتإلىفرنمسا

لاْن،اكطرفهروتحزبكيمببجنمناحمالصههوقالإرهالىفرنسا

إسراثيل.فىالمعارضةْزعيمبيجنأنومع؟الوطنيةالج!معيةأمامخطابأةلق

!ومته،بموافقةكانالفرنسىالبرلمانفىبهالترحيبأنشاث.فلا

http://www.al-maktabeh.com



W
ومؤازرخها،فرنسابمعاوزةالعدوانوجهةإسراثهليحكومةاتجاهعلىودليلا

مستيرطاثراتمنثلاثينالصهيونيينإلىشافأرسلتفرنساوبادرت

23فىأعلنأنجورثونبنيمالاثولم.قبل"نإرسالهسبئمافو!

مخلصأ.أخيرأحاليفأوجدتقد)سرائيلأنسبتمبرمن

هدامنالأولىا،حلةفىتساهملمإنجاشةأنتايم!يفةوزممت

يطانهكنبالبرالظنحسنةكعادتهاالصحيفةولكن،عنهبمعزلوظلتالتواطؤ

علىالهجومخطةتدبيزفىمنهمكةفرنساتكوذأنعقليقبلهممافليس

تخبرأندوناسرائيلوهوجديدأعنصرأفيهاتدخلثجبريطانيامصرمع

م!ركينجرت!بماتامعمعلىكانواالإنجايزأنوالأرجح.سرأشريكها

الأمر.أولوحدهافيهتمضىأنفرنسامنطلبواولذلاثق!رمملأنه

هماواجت!معاباريسإلىولويدإيدنطارأكتوبرمن16بوموق

وحدهمالأربعةاجتع.خارجيحهاوزيروبينوفرنساوزراءرئيص!وجموليه

السرية؟بمنتهىساعاتخ!مسالاجظعوداممشيرأوخميرمهممليس

والظاهر.الظلامحالاثفىالاتعحاكأنيمكنلاالكبرىالجراثملأن

.!وقاثية9حربأحمثهماتثحهربأننفسهاتحدثهاكانتإسراثيلىأن

إسرائ!لورحبت،الحربه!هعلىللإقدامالتامالنشجبعلقبتوقد

فيهاتساهمكهيرةجريمةمنجزءأالحربتلثتكونأنعلى،بالطبع

شماللمنظمةالحديثةوالعددوأساطيلهماالخمةبمواردهماكببرتانثويتان

الأطانطى.

التاريخذلكمنذأخ!واوالفرنسيينالإنجليزإن:نايممجلةوتقول
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183

إيدنيخبرفم.الموضوعبه!ايتملماكلفىالمتحدةالولاباتبطلون

يخبرلمأنهكا،يهظهاأذثوشكالتىا!ةعنبثمىءالأمريكيين

و-دهكانلويدسلوينأنوالراجح.البرلمانولاالك!ولثحكوكلات

هذالويدرىتلائلبأيامالجريمةارتكابوقبل.الخطةبتفاصيلالملم

سلمىلحلجديدةخطةهناكأناكحدةالولاياثيبلغانالمناسبمن

والإنجليزالمصر!ونيجتمعأنا!لرجحأنأعلنكا،السويسقناةلمشكلة

اليومقأى.الغرضلهذاأ!و!رمن92ثومفىجنيففىوالفزلسهون

االعدوانفيهيرتكبأنتهررال!ى

الموعدللعدوانواختاروا،تدبيرهواحكمواأمرهمالمت!مروندبروقد

انتراباتفىمنهمكةأمريكاسانتإذ،الملاءمةشديدحسبوهالذءط

،البهودبأصواتنخاطرةإسرائيلضدلثصءمملعلىتجرؤولا،الرياسة

الإنجليزإنوفيل.ابرشئونفىمن!ممةظنهمفىروسياكانتوإذ

بحبث!!لمولذلاث.الانتخاباتفىيفوز.لنأيزنهاوربأنمؤمنبنكازوا

فىأيزنهاوروكان.ؤلواطئهمإجرام!مإخفاءعلىيترتفدبماكث!لرأ

الولاياتأن"فأعلن.مصرعلىالصههيىقالعدواننبأبلغهماعندوشنطن

نقفبأن5591عامالمبرمالثلاقالاتفاقفىبالتزاماخهاستفىالمتحدة

الإن!ارنباأما.،ونجرنسابر!طانياالزمبلتينمعبالاشتراكالعدوانوجهفى

لة3منإلاالأمريكىارئيسابهيسمعفلم،الفرنس!البريطاقوالعدوان

5591.اتفاقيةأنلأىبعدالأمريكيونالساسةوألوك..الأنباءئسجيل

ميتة.وثيقةإلاهىما
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الإساثيلىالعدوانعقبوةرنساإنجلترةس!يرىدلسمسزودعا

ويلثمسانيتملصانفأخطما،الأمنمجلسعقدضرورةفىلمشاورثهمامباشن

هذهتأخيرعلىبالحملالأوامرمنلديهملماطبقا،للنسريفلمعاذبر

مصر.الإنذاريبلغحتىالْحطة

حريصةبريطانياأن،آخرطريقعنأدركتأنأمريكاتلبثولم

(لأمريكىالسفيرلويدسلوينودعا.الإسراثيلىالعدوانيستمرأنعلى

أن4شوطلب.مبكرةم!اعةفىأكتو،رءن03الثلاثاءصباحلندنفى

بأنهالإسراثيوصفأىالأمنمجلسأماماقتراح!امنأمردكاتح!ف

بضعبعدلمصرإن!ارتوجيهفوىكانتبريطانياأنومعامعتدية

الاْمريقى.للسفيرالإنذارهذاعنبكلمةيشرلملويدف!ن،ساعات

سبقالذىالموعدوهو،أكنوبرمن03الثلاثاءيومظهروفى

وافتضح.مصرإلىالإنذاروفرنسابربطانياجهتم!تهلمقتحديده

ولما.إنكارهعبئأإبدنحاولالذىالدفىءالنواطؤث5uسكلهللعالم

أخذ،منهالتنصليمكنلابحي!الوضوحمنبالجريمةالاخهامأنرأى

ه!هتجدفلم،البطلانباديةجديدة!ألمصريوجهونوأنصارههو

تلضكلبلىلهبعدإيدنجريمةافتضاحإن:قيلولقد.يصدقهامن

...أصابهالذىالعصبىالانهيارأسبابأهممنكان،لإخفاثهاالجهود
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العدوانأسباب

ف!ن،اليس!ربالمطبلبسالعدوانلدللثأسبابعنالبحثإن

الجرمهذادبرواالذيننثهمأننامعناهالأسبابتلأث!لفىالتفكير

أممالهمفىيصدرونولا،الأمورويزنون،ويعقلونرك!رونهابأ!مقوم

إلىيدفعهملاالمعتدينالمجرمينج!ميعأنمع.وتدب!ررويةإلاعن

نفوسه.فىالمغروسالإجرامطبعإلااللهم،حقبقىسببإجرامهم

نواحيةجميعمنالثلافىالعدوانذلكةدراسهبصدددمناماف!نناذلاثومع

أسبابمنهنالاثيكونأنعسىفيمالنفكرملتانقفأنلنافلادد

يمة.الج!رفداحةمنالثهوينسبلعلىي!عرهاأوالناسبعضيراهاقد

ومن.الزورؤولوالخداعاكدببااشخهروافقوم!نيونالصيفأما!

علىيفدموالمأفهممزا!همخلاصةإدأ.يفو)ونلماوزنأ/قمأنالعبث

فىالضرباتمنالعربيةالدولبهمتنزلهقدلماا!اءإلاعليهأقدمواما

المعروفأنمع.الوقائيةالحربعنكلامهمكثرولدلائا.المستقبل

كثيرأ،طبعهموالةدر،تائمةلهم"إمتشدديدخهمكانالعدوانأن

الممكنمنوليس...ومصروسىوريةالأردنحدودعلىأظهروههـا

يمئلون!االتىاللإدأنيروندامواما،وهدوءأمنفىثعبشأنلدولتهم

منالآلافمئاتتستوعبوأن،الزمنمضىعلىرقعتهاتزدادأنيجب

أنفقوالدلاث.النيلإلىالةراثمنأراضهمتمثدحتى،الم!اجرين
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يقللاوالنساءالرجالمنجيشأ4واوأعد،السلاحاقتناءفى!نالملإمئات

ا!اتلين.منمكونربمعنباعرافهم

الفرصة.هوارتكهوهماليزكهواالمهيويي!نيرن!صكانم!ا!لإن

نأيزعونوالإنجليزالفرنممب!نأنومع.وانجلترةفرنسالهمأتاخهاوقد

،هراءولهذاف!ن،حالكلعلىمصرست!اجمكانتإسرائيل

تحركما،البريطانيةالفرنسيةالخيانةلول!أنههىةيهاشكلاالنىوالحقيقة

ومحقهم.ةسحقهـمررت!ىأنبدلامغامرةفىللدخولالصايرنيون

ن1ناأروإذا.البريرطانيةالةرنمسه4السياسةهوإذنالجريمةففتاح

لدىعنهنبحثأنبنافأولى؟الفالئلالعدوانل!لاثأسبابعنئفتش

منضرجشاقدالدولتينكلتانذكرأنأنلناولابد.الدولتينتَيْن

دولةإلىمهماكلاستحالتوقد6مضعضعةجربكةالعالميةالحرب

عالفةتزللمالعظه4أيامذكرعطأنمع،4الثالهأوالثانيةالمزلبةمن

بأقدامهوداساالعدوْبلادهااحتلقدخاص!وجهوبزنسا...بالأذهان

بلادفىالمن!رةالهزائمتلتىهىف!ذامجدهاتستبيدأنوحاولت.وأذلها

أفربضةشمالىفىواضطرت.والتسلبمللانممحابوتضطرالصينيةالهند

ؤلونس.مراكشباشقلالوللاعزاف،والمهادنةالاكنتصطغلأن

على4فريصAضرقىوفىالملا!وبلادفى!كرةهزائمالإنجليزذاقك!لاث

شديدارتباكومصر،إلىعنالسودانبابءالنممطيم،والىماوالماوأيدى

بهدلتمغماإلىالحص!دبعينينظرونوهم،والاقتصاديةالماليةأحوالهمفى

الئانيةالعالميةالحربفىأضهماهزمتامعوالزاء،الرخاءمنو)يطالياألمانيا
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ئقيلعبءثحتفوءكانتالدولتعينن5كلاأنال!ولوصفوة

فىمكانتهابهمملأْشتردإلىمنهماكلؤشوق،النفصمركبمن

منلديهماماجميعلهاقحشدانحربفىبالانتصار،ادولىاالمحبط

خممضد،!الأطلظىشمالمنظمة"منتختلسانهوماحربيةعدة

خطر.بذىليسأنهتتوهمان

وهو،المغامرةه!هعلى3،الةالداءهوهذاالنقصصركبإن

نننظرلاف!نناذلاشاومع.الشنيعالجرمذلاثلارتكابالحقيقىال!بب

نراهماولدلاث.ال!يحهوالسببهذابأنهتعترفاأنالبربكتينمن

أ!تاه!لاللزويجالدءايةوساثلوتمشخدمان،صوتبأع!تصرخان

الإئم:ن5ارتكصدتاماارتكابعلىحما!اأسباب

الجزائرفىالثائرينتؤيدأنلهالايخقمصرأنقىممتةرنسافأما

منوسفكت،الويلاتمنبهمأنزاتمهما،معونةأيةلهمنبذلأو

بعامةالعرلىالعالممنةرنساأرادت.الخيماناثمنوارنكبت،الدماء

والأيئحركوا،شعورهميمبتواوأنعروبتهمينكرواأننجاصةمصرومن

الشعوبومنكلهالعالم.نالفزلسصونأراد.البلاءمنب!خواخهمينزللما

لهايتمحتى،الجزائرشعبوبينبيخهمتخلىان،صخابوجهالعربية

واخضاعه.سحقه

العربيةالدولمغيخرهاأومصروساطةتلتمسأنةرنسابومحكاذ

"أنعليهاألىالنقصمركبولكن.الجزاثرفىسلحبةةتسوإلىللو!ول

تنيلهالاالوسيفةهذهأنأتفلما.والقهرالفوةسوىوسيلةإلىنلجأ
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تشكوأخذت.الجزائرفىالمجاهدينالانثصارعلىمنتذني!اولا،مأربأ

وأخذت،خاصمصر!وجهحكومةومن4العربها!وماثتدخلمن

غليانأ.الأياممعادونز،تغلىغيظهامرأجل

الاست!!ار،ةالمصالحناهضتأنهاعلىمصرتنقمفكانتإنجلترةأما

ثرقىفىفاما.الأوسطالشرقأوإفربفيةشرقىفىسواء،البربطانية

ذاعةlونظمت،ماوالماؤحركةعلىعطفهاأبدتممرف!نإفريقية

وحدىهامصرتكنولم.الأقاليمتلثفىسكانالهياجلإثارةالسواحلهةباللغة

واردةعباراتبرأنالعفل4يفبامماوليممى،ماوالماوعلى.تعطفالنى

،والهياجالثورةإلىالأمياللافآعناثبعدشعوبأتدخ،إذاعةفى

وهى،منهامفرلاالتىبالحققةيسا!واأنبالبريطانيينالأجمدروكان

نعشهفىمصر4تدةالذعصاالمسماروأن؟الزوالعلىالاستعمارمشرفأن

المم!امير.آلافمقوحدأإلاليس

الانجليز،فسفىمصرعلىوالحفد4الضفبأثارماأكبرولهل

بغدادحلفسياسةوفمثل،مصرتشه!االئىالعربيةالسياسةهونجاح

حبفكانلفد،وتأييدهلنصزلهج!ودهاأقصىإريطانيابذلتالثى

الشارعرجالةل،المداؤلىفىوأولادنا.مكضوفأاستعمارتامملابغداد

الث!رقفىطاقالبرتالنفؤلإقاءةإلألا.رىالمشروعهذاأنيدركون

بأننحدثماوكثيرأ،ذلاثلا"نكرالبريرطانيةوالصحف.الأوسط

البابمنالن!وذهذاضرجوقد.إريطانيةنفوذ!طقةالأوسطالثرق
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المثروعذلاثإلىالانضمامع!ولبنالأ4وسورثالأردنحكومةيكرهوا

لدجمها،وشعوبهاحكومات!ا،الأقطارهذهأنأدهشهمثم.ارء!الال!معه

على4دصازوردالممثروعذلكزضمنمكغاساوالفهمالإدراكمن

وعصابةإيدنكباوةمثلفىي!ونأنيجبأال!اكلكأن6أعقابهم

،هذالفشلهاالإنجليزسببأحكومةتلتمسأنمنبديكلولم.إيدفى

بغداد،وكشفت-(فأفسدثالتىهىبرأخ!(ت!ئهمهـامهسسه+طتجدفلم

فىإنسانكليراها،للجانباديةتازيهأنمع،الن!ابنحاز؟عن

.وااكاربالأرض!مشارقا

كانتوتد،جميحأا،سبابنلثمنفأوهىالقناةمشكا"أما

عطلهـاحنى،وجهأحسنعلىوظيفتهانؤدىحالأحسنفىالقأة

الغاشم.العدوان

ارؤممابإلىبويطانيا.وفرذسادؤهتالتى2الدواأنفىفلامراء

الغقممركبيئكالميهاوالسيطؤال!ثشهواتهىجرممنارتكبناما

الزبنمسايرةعنوالجزالقديمالنفوذوتقاص،المتكررةالهزائممنالناتج

فىوالإنجليزيةالفرنسيةالصحفتتبعوالذيه؟المحالمىالتطوروباراة

أدهشه-ول!لمه-نظرهال!لترعىقدلاابى،للعدوانالهابقةالثلائةالأش!ر

تس!وقأنمنبدبكنلمالتىالصارخةوالحهاقةاالهسترإمنف!هاوجدهما

نأيعاموهوالفت!4زلاثعصابثهإيدندرروقد..ال!ارثةالىأمحابها

كله.العربىالعالمسيحسهبل،وحدهاممرعلىبكونلنعدموانه

الأمريكية،المتحدةالولاياتبلالشزميةوالدول،وإفريقية3سيةودول

http://www.al-maktabeh.com



591

موبقاتعهديعيدوأن،جميعأهؤلاءبثجاهلأنوسعهفىأنظن"ولكنه

العشرين.القرنوأوانل،عشرالناسعالقرن

علىالعدوانأنوأثبتت،وعصابتهإيدنظنا،يامخيناوفد

!ولمنوكئيروريطانياحلفاءحتىمنصفعنهليرضىيكنيلممصر

الكومنولث.

والهيئاتالدولهدهمنكلموقفهنانلخصأنبناويجمل

الختافة.

يركيةلاْمراا)!تحدةالولاياتموةف

دنيئأوضيعأكانمهماتعملهعلأىأنتحلمتكنلملعلبريطانيا

الكتابثقاتفإنذلكومع.واشنطنح!ومةلدىجدثلماسيثيراعراضأ

سحيقة.هوةوبريطانياأمريكابينحفرقدالثلاقالغزوأنعلىبجمعون

بريطانيامنالمتحدةالولاباتأحفظمانصأنالممكنمنولعل

الآتية:الأمورفى

لتضليلها.جهودب!لمعأمريكاعنكلهاالغزوخطة-اخفاء1

ممرلطعنمزريةحوبيةخطةرسمعلىإسرائيلمع-التواطؤ2

الخطف.من

ا!ريمة.تكلارتكابالأمريكيةالانتخاباتوقتاخنيار-3
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المحي!لمنظمةالمةدأالأمريكىالحربىالعثاد-اسخدام4

أحد.منإذندون،الأطلنطى

حكومةنحوخماصبوجهغضب!اواتجه،أمريكاكضبتلهذا

النبعةئلفى،العالمجمهاتنحتلففىالناسأكزمثلولعلها،إيدن

الفاشلة.الحملةتقودكانتلأنها،بريطانياعلىكا!ا

انتخاباتبحك!تكل!رفاثهفىمقيدأَكانألزضاورازليساف!نذلكومع

والالتجاء،حدثماعلىشطهيعلنأنمنأكثريستطعولم،الرياسة

حزبه-أو-هوأنهمْررناإذانظلمهلاونحن...المتحدةالأمإلى

تأييدإلىتدهبلاحنى،الأمريكيبنالبهودأصواتعلىحريصأكان

فأكارت،!مربهقامتقدحدثالذىالهجومأنولو.الديمفراطيين

ا،مريكىللزديسلكان؟فاسطينفىالصيمؤديونيحثلهاالتىالأراضىعلى

عنفأوطشأ.أشدآخرموقفشكبلا

علىالطرفينأحداعتدىإذاأنهالاْمريكىالزلبسأعانطالماوقد

.المفهوموكان،العدوانعليهوخمن!ىاعدةالىأمريكابادرتالآخر

.العمممكرىوالعونالمادبةالمساعدةنفديممعناهأنالعهدهذامنداثمأ

الالثجاءصورةالمسامدةتتخذبأنيكتفىأناإىأيزنهاورالزليسولكن

وقتالوتتأنإلىه!ا!ر-جعفهل.إ)ي!اوالاحتكامالمتحدةالأمإلى

وبربطانيا،المدللةإسرائيلهمالمعندينأنإلىيرجعأو،الانتخابات

الاشبارين.منمزيجإلمطثرجعالأمركانربما3المفضلةالحايفة

مجلسمنكلفىالحققضيةنصرتأمربكاف!نشعمنيمنومهما

.العا.ةوالجمعيةالأمن
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حبستأمريكاإن-القوله!ا!ةنرجحونسأيفأ-قيلوقد

صادقأوعدأيعدواحتى،لديهاتوافرهمعوالفرنسيينالإنجليزعنالنةط

الفاشل.الغزوذللثوتصفية،مصرأرضعنالناجزبالجلاء

السوفيتىلا!حاداموةف

نإ-الغموضبعضبهيحيطالمتحدةالولاباثموففكانلق

أدركوقد.إبهامأوكموضأدقرشوبهبكنلموحلفاثهاروسياموفف

من!ارالاسفسيمكنمصرإلىالبرييطاييكنعودةأنالوفيتىالإتحاد

قدرلامصحسقطتولق.وجبروتهسلطانه4إلب،ويعودحمومهونفثأن

وسيكون.بنيانهويندكأركانهتتداعى،نيلبثلاالعربىالعالمان-اللة

بريثةمصرأنتعمروسياإن.أورباشرقىكيانزعزعةفىأثرهكلهلهذا

فىالحازمموتفهامصرفىتقدرذلكمعواكنها،الشيوعيةالنننعاتمن

العالمنحريرالىقيىسياسةانباععلىوإصرارها،الاستعماروتف

المستسرين.كوائلهـنكلهالعرب

وطلبت،العامةوالجمعيةالأمنمجلسفىمصرروسياأيدتلهذا

فلم،مصرعنالعدوانبردوروسياأمريكاتقومأنأيزنهاورالزليسمن

إلىبلجانينال!وفيتىالزليمىفاضطر،الأمريكىالزليسلهايستجب

رؤساءمنكلإلىكتابأنوفبرمن6فىفأريل،بنفسهيتدخلأن

اتممح)و-يشحئال!ابوه!ا.وإسرائيلوفرنساإنجلزاحكوماث
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السوفيتىالكتابهداأنشاثولا.لآضرهأولهمنهناينشرأن-المجال

الفقراتشهندكرأنوصمبنا،كلهالغزوفىالتصولنقطةهوكاان

ثةالباكانتوان-وفرنسابريطانيادبرتهالذىالعدوانان":الآتبة

قضت...العالمىللسملمجسي!مةأخطارعا!يئطوى-بهإسافيل

بدلولكنكم،الجتودوسحبالقتالبروقفالميحدةللأمالعامةالجمعية

وتقتيلمصرزخريبفىوتمعةون،الحرباشعالفىتزبدونالأستجابة

علىيث!هرثقدوإسراثيلوةرنساإنرلترةحكومةإدأ..جنالمدنيمنأبنائها

فىبالملاحةخا!اتزممونهوما.استفؤاز.أىدونعدوانيةحربأمصر

،الفناةفىالملاحةحريةمصرض!نتنقد،وتضليلهراءالسوشىقناة

عزلاءأمةتحاردونإنكم..وبر"طلالملاحةالقناة8يسدبعدوانكمفإذا

وأرسلمنكمأفوىعدوحاربكمفهبكم..نفسهاعنالدفاعتملاثلا

شكبلاإنكم..أرضكمفىالدمارؤلشيعمدنكمتدك!واريخعليكم

وبينال!ملءثلطامنالفرقماولكنعلاوحمثيأ...ه!استعاون

العدوانإن3000عزلاءتكونأن-وشككصربلدضدالآننفعلونهما

حربإلىوبخولأخرىوأةطاربلادفىينتشرقداستصرإذامصرعلى

سحقعلىالتصميمتماممصهمةالسوفيتحمكومةإن...؟اك4صالمية

أنكمورجاؤنا...الشرقبلادإلىالأمنإعادةوجملى،بالقوةالمعتدين

."والرويةالتعقلىمنيلزمماستبدونالعصهجمةالا!حظةهذهفى

ن!الذىالتاريخىالكتابهذامنفقراثلبعضخلاصة!له

وقفعلىالإجرامفىوشركائهمالإنجليزإركامف!الأكبرالفضلله
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منحالةقالمعندونكانفقد؟الكتابه!اتسلمعقبالنارإطلاق

الفرنسىالوزيرسثلوفد.أخريلغةأيةيفهم!!أنمعهايسخيلالهستريا

يرجعه!اإن!:فقال.إورسعيدمنالمعتدينانسحابسببعنببنو

تزلبوماالقناةفىالملاحةوتعطيل،يطافىالبروالبرلمانالشعبانقسامالى

،وإنلمارالمتحدةالأموتدخل،أمريكاومعارضة،مشكلاتمنذللثعلى

متوقعة،أوقا"ةكانتالأسبابهذهجميعأنوالصحيح."بلجانين

نين.بلجاارإنلىهوا!لديداليحبدءوالمثى

اسوفيتىاوالات!ادالمتحدةالولاياتمنكلموقفبينوازناوإذا

الزليسموقفأما،وقوةص!إحةأكزكانروسياموقفأنوجدنا

بأنفجأةيوا"4نفسهرأىال!ى،المحاذرمونففكان،الأمربكى

.خ!تطبعلاصجراثموارتكبث،خانتهقدوفيةصديقةيعدهاكانالنىالدول

بنظرأنتعؤدالتى4الدواورأ!،عايهايةر!اأنونؤ13نسامحمهما

تثخدرآها،صالحأعلايأقأنيمكنلاالذءطاللدودالعدوبو!فهاإليها

موقفهاوتأبيدمعهاللسبرمضطرانفسهورأى.لاكبارماليهسليماموتفأ

لعلهأو.بقلبهلاباسانهحليفتيهعلىيقسروكانوا!له،الأمنمجلسفى

ارتكبأنبعدحتى!التفليدية!الصداقةروابطمنبثخلصأنيستطعلم

ضدإنجلترةمعتقفأنأمريكاتعودتوقد.المنكراتأفظعالصديق

الخفظمنبكثيرإلاموثفهاثبدلأنتستطحلمإخهاحتى،روسيا

.طاشلهلأوا

الاستع!اريتانالدولتاناسقغلتفقد:مخطئةجدهدافىوأمريكا
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وفى،المنكرارنكابفىم!اكلوأمعنتالتفليديةالصداقةهذه

الضخمةالماليةالمسماعداتعلىاستيلائهمامع2الفظافىالانغمابر

الغرورلهماسؤلحق)وئغلىيهماتالعمهماالتىاليدع!الدائموتجنيهما

بكيةالأهرالحكومةمنذلكيثيرأندونأىجرمثزلكباأنتسنطيعانأنهما

بوقهالعدوانقبلطالعتوتدالطيفةضيفةثانيبكلمةمنأكثر

الشيوعيةإلىفوئساستثحولنجأنفيهأمريكابظرللممميوبينوضالأثيسيز

قويةااستعماربةثوبةوتظل،الجزاثرعلىالضامةسبطرتهاتبسطلمإذا

هدهصدق-منهمكثيرأأو-الآمربكه!نالساسةأنالظنوأكبر

الأمربكيةالمسامدةإلىوالانجليزالفزبسيبنحماجةأنون!ى،الثرهات

مهيمنةأا،وهاهذهظلتولثن،إليهمأمريكاخاجةمنوأعظمأمبم

الولاياتننفقهماكلإناففوذذوىالأمريكيينمنطائفةعقولعلى

العالميةالسيام!ةدطتتب!أانعلىبساعدهالن،الد!ولاراتمنالمتحدة

اليه.تصبوالذىالمكان

العرببةوالشعوبالدولموقف

تأميم-ولوالإنجلبزالفرنسيونأثارهاالثىالضجةاشتدتماعند

قياآاصمالعقالأمريكيةالصحفإحدىتساءلت،القناة

الكيترلانالدولتانثستعينوهل،مصرعلىمسلحبعدوانوفرنسابريط!نيا

لف!إثهاالنأكيدفىالصحبفةتلثدتؤفلم3ب!س!إئبلالعدوانه!امئلفى
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خروجبلالثمكعليهسينرتبالإجراءهذامئل،ن6مسحيله!اأن

واسعةأمريك!ية!يفةأكدتهماذلاث.بغدادحلفمنفورأالعراق

فيهواستخدمت،مصرعلىوغقدالعدوالةف!نذلاثومع،الانشث!ار

سخطأثارفدالأمرهذاأنومع.وفظاعةبشاعةيزدادلكىاسراثيل

منأكثرتفعللمالعراقدولةفإن،العربىالعالمخارجالدولعش!إت

بأنهالعمله!اإلىواحدينظرولكيلا.فرنسامعالسياسيةصلانماقطع

سإسىتمثيللهايكنلمالعراقأننذكرأنبنايجملخطرذاتخطوة

ته!ا.مصالحبهاريسلهاتكنلملأنها؟عا"ثننحو!إلابةزدسا

المجاهدينالعرافرجالأحدا!سورهذهلهـاتبأكدوقد.ايهارى

بحتة(شخصيةطالةاستجابةسانبباريسللعراقفارةيىإنشاءأن

منإذتدرها،حقالخطوةنقدرحتىالحقيقةهذهذكارمنبدولا

هنافيكانفهل.قبلمنعليهمتفقأكانالإجراءه!امثلأنأبلماثز

عقدالذىالتواطؤ-الوجوهبعهلىمنولو-يشبهأيضأالعراقمعثواطؤ

نأأكدقدالكتابمنكئيرأإن؟وبريطانياوفرنمسا)سرائيلبينما

قبلبالجريمةعلمعلىكان،لالأبعلىرثيسهاأو،العراقحكومة

أقبلتقدمصرعلىالإغارةفىاشتركتبريطائيةطائراتوأن،وقوعها

نأ3خرونويؤكد.افىخيرةوابالوقودتزودتحيث،العراقمطاراثمن

مصر،علىالعدواننجاحإثرعلىيتمأنلهمقدرأكاانآض!رعدوانأ

قدمتوثد.العدوانهذافىالعراقتساهمأنعلى،وسوريةالأردنووبهته

.ا؟رمهدامثلإعدادبالاشتراكفىاداًا!واأةللمحاكةيةالسررالحكومة
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لللالثلاقيئدولةفىالعراقإلىوالأردنسوريةضمأنشاثلا

خطةأوحلمأكانل!وريةعرشالإلهعبدالأميرتقليدمعالخصيب

!ريطانياأنفىأبضأشلثولا،العراقسياسةمنعا!دت!حقيفهـايشهى

هنالاثكانإذواكن،يدالئأكلؤلؤلدهاالخطةهذهتحبذكانت

منمنهمقليلاجدّاؤ!إن،4الدواهذه.للأقيايقحنونكثيرونساسة

صحف!ذا.الظروفلاثهمثلوفىالصورةهلىهبنقيامهاعنثرضى

علىالعدوانف!ن،العدةلهوأحدتالخططلهرحمتقدكهذاعدوانأأن

العواقىالشعبلأن.ةلامأأفسدهاتدتنفيذهاعلىلىم!اعدأنبدلمصر

علىال!طفوأظهـر.البريطاقالموقالعدوانعلىالسخطأبدىقد

بهيتصلماوكلبغدادحلفإلىسضطهوامند،وحكومتهاشعبهامصر

حكمفىباثالئاقبالعدوانالقيامأنالقلهلالنفرذلاثأدركحتى

أسبابعنالنظربقطعنفسهالعراقىالشعبهياجبسببالمتحيل

وجماهـتها.!اأضرى

لنهدئةالاجواءاتمنكثرا+!اذإلىال!راقحكومةاضطرتوقد

سيالىإجراءوبهمها،ال!وةفيهاسضدمتعنيفو"!ا:الحالة

ال!طفب!ضإبداءصلالتهدئةقبلمنولمخما،البرلمانوقفمثل

رفيسلسانعلىبراءكا!المحبوبةمصرلادأنهاإ)!ي!اوالإشارة،مصرعلى

14ايرلممافيالحجاةوقفبمناسبةألقالذىالخطابفىالدولة

أطلناكاعربىبلدكلموففعنالحديثإطالةإلىبهاحماصجأولا

تطوىالنىالو-يدةالحالةهـىالعراقحالةلأن،العراقعنالحديثا
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سياسةفيهتثفئلاال!ىالوحيدالعرلىالقطرفهو،خا!ةظروفعلى

الشعوبطليعةفىكانالعراقشعبف!ن؟الشعبرغباتمعالدولة

أما؟الدفىءالئلاقالعدوانعلىسخطأأشدهاومنحماسةالعربية

تفكروكانث،حماشهفىالشعبتجارىتكنفمالعراقيةالحكومة

حرصهامنأكثرالنفطمنمواردهاعلىوتحرصمعفدةعدةمصالحفى

نأنسمعأنناالعجيبومن.الأزمةهذهفىخطيرأدورأنلعبأنعلى

الزعمهذاأنولو.العربىالعالمتيادةيتولىأنيربدامراقاحكومآرثبس

ا(العربأالهاالرأىيفودلأننادرةفرصةالزعيمثuaأماملكانت،!يح

إنه،واساثيلوفرنممماإنجلزةمنكلضدإ!بابهةإصجراءاتا!ؤاذفى

البغىعصابةعلىالسخطإبداءفى!وتأعلىلهي!ونأدقيسثطيعكان

منهشتظرهكانماذلك..بهااتصالكلؤنمنهاتبرئأ5،أوالإجرا

نأالظنوأكبر.ذلاثمنشيثأيف!للمولكنه،بأسزأا(مابلالعربالعالم

جمحهممابقدر،بنالهأنيهمهالذىبالشىءليست4العربالزعاكلةفكرة

ومودتهم)الأنجليزمطفبنالأنا

منيأقاللىىالبترولأنابيببتخطيمالأردقالشعبأبناءفاموتد

منيتدفقالبترولرأواإلاانراعهمفا،بديارهممازاحيفاإلىالعراق

يعظروا"أنالعراقفىالأمرأولوحاولوعبئأ.غزيرةيربمقاالأنابيبه!ه

الصدأ.يعلوهالاحنى،الأنابيبتنظيفبهيفصدكانالبترولهذابأن

ه!هنظلأنيهمهال!ىذاومن،اهتمامأرالع!ذلكيعرلمأحداف!ن

كانتلقد3إ!راثيلسويتظىلاأنهامع،جيدةْحالةقالأنابيب
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لاأكإنبلم!الأةطارق5ةطرأىفىأحديفبلهالمواهيةحجةنك

يكذبها.أنفسهمالصهيويمين

السياسةمعتمفقلمالعراقفىالأمرأولىسياسةأنيبدووهكذا

عاطفتهفىيقليكنلمالذىالعراقىالشعبركباتمعولا،عامةالعربية

...آخرعربشعبأقعنالخالصةالعربية

فىأسبلأن-حاجةبالقارخأحسبولا-يسمحلاوالمقام

التىيةالسعوالمملكةأوالكريمالأردنموففأو،العظمسوريةموتف

المعندية.للدولالبترو!هنواحدةقطرةيرساوأأنالأمريكيينعلىحظرت

الأمر.له!اأمربكاوأذعنت

الشعوبوحدةوهى-الحقيفيةالعربيةالوحدةأنالقولوصفوة

وأروعها.صورةأقوممطفىالمحنةهذهفىتجلتقد-والعاطفةوالمشاعر

وحكوماتأممأ-العروبةدائرةخارج-هنالاثأنبال!كربجدرومما

مصر،علىال!طفمنوأبدت،الفلشغىبالغةمواقفاتخذت

وفى.المراتبأممىإلىالدوليةالعلاقاتير!ما،لقضيهاوالنحمس

ننؤهأنيفونناولا.عامةباندونجودولوالصبنالهندالدولهلىهطليعة

الإنجليزية.الس!ياسةبمعارضةالجهرفىتترددلمالتىكنداحكومةبموقف

الك!منولثأعضاءموتفمنإيدنلحكومةإيلامأأشدهذاموقفهافكان

...السكس!ودلمبنغير

عنبضبقأنبمكنلأف!نهه!امقالنافىالمفامبناضاقومهما

الفضيةهذهمنجهلالذىن!رولالجواهرالهندىبالزعيمالتنويه
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تريث-أوتردددون-الأولىالاحظةمنذوأبدى،شعبهوقضيةقضيته

كلفىالسخطهذايعلنوأخذ،الغاشمالعدوانعلى،الشديدسخطه

أنهقرءطأومىامعكلويشعر.القوةممت!لابالغةعباراتفىمناسبة

محليسمهأنيخمثصاهما-أكبروسان.وعقيدةإيمانعنأقوالهفىيصدر

أكبرمنزعيمأنهن!روأثبتوهك!ا،عالمىنزاعإلىويستحيلالشر

جغرافية.بحدودمحدودةليستللأمورنظزلهوأن،العالميةالسياسةزمماء

الثلاقالغزوعواقب

ا"زواذللثعوافبعنشىءذكرمنالفصله!اختامقلنابدلا

يسمحلاوالمقام.مثيلالناريخفىلهيكونألابوشل!ال!ىالغريبالثلاق

قىالآننسهبأنالحزممنليسبرلعله.العوائبلتالثمفصلةبدمراسة

ذلثعواقبوسطنعبثسزلنامالأننا؟العواقبأوالنتائجعنالحديث

المستقبلآنولاشك..شكاملةصورتهاتمامأللعيانبعدتظهرولم،الغزو

!مد.امالماواض!ةليستالغزولذلكنتائجعنم!يكشف

الممكنمنأنلنايبدوماتحفظبكلالتاليةالفقراتفىنوردله!ا

:الصدده!افىبذعزالمبادرة

العالمأحسهحتىبقوةالعدوانأظهرهأمرأانتباهنايسترعىماأولإن

منلكثيرالوضوحكلواضحأقبلمنالأصراهداكانولق.كله
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وه!ا،إنسانكليل!سمهكادحثى،-أ!رزهقدالعدوانإن-المفكربن

إثبتفقد.كلهالعالمفىليالخطمنالمصرىالقطرلمركزماهوالأمر

حبزهىالعالموسطمويع!المجممصرأنالفزلسىالإنجليزىالعدوان

ممرسقطتولق.العربىوالعالمالأوسطالشرقبناءيمسلثال!ىالزاوية

،الئبا!بسنطبعلنالعرلىالعالموناءإن-وعصابتهإيدنلهاأرادكا

هدافىنحالبهألاشممارفتشب،الاْوسطالشرقبناءأثرهفىوسبنهـار

أذاهدنشروأن،دشعثمرىأنيلبثلاثم،العالممنؤطابالإقليم

كلبهئحلمكانتماوذلاث(والآسهويةالإفريقيةالقارتينفىوطغيانه

بلد.أهممصرإنزجممأنهنابليونعنروىولقد..ؤرنسابريطانيامن

العبارةهذهصليهاشتطتماالأخبرالعدوانهذاأظهروقد.العالمفى

ترقأن"صرعلىيفرضالممتاز!الجغرافىا،ركزوهذا.صدقمن

رنجيع.5!ستوىإلىاوالخارجيةالداخليةبسياشها

الهحرتصلفناةأرض!افىشقتقدمصرأنالأمربهذايقصلومما

هذهدامتوما.وغربيهأالعاشرقى!كنوربطالأححربالبحرالمتوشط

.وخطرشأنمن.الهاي!!ثكادلاالعالمف!نباذظاموظيفتهاتؤدىالقناة

فلم؟بفطيل!اقوةأوأحديقملمالكلومإلى9186عامقافتناحهاومن!

العدوانجاءثم.التهطيلهذاعلىيترتبلماملصرسمثالالعالمأماميكن

ينالهالعالمف!ذا،القناةفىالملاحةوز"طيلالسفنتدميرإلىفأدىالغالثم

بزعمالدولإ"ضوكان.طليالن!هذابسببواطرمانالأذىمنالكثير

أنهاتزعمالتىالدولمنيجىءالتعطيلفإذا،القناةعلىمصريخافأنه
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نأيدركاليومالعالمفلهل!القناةفىالملاحةحريةعلىالحرصشديدة

أنلهآنكا.التشاةفىالملاحةتعطيلفىيفكرمن3خرهىمصر

ونعمةجليلةشةكلهالعالمأولتقدالقناةبشقحينحمحتمصرأنيدرك

الجميلاا!إلهاي!يرفأنأجدرالعالموما.عظيمة

فادةوأصبح،نفسهانعرفأنلمصرأئاحالتروأنهنتائجأهمومن

وقد!.والاستعدادالقوةمنالشبفىمامبلغاليقينعميعلمونالأمة

رءأنقد"رلمصرولو.خدمتهفىينفانونلمنالإخلاصفىتفانيهلمسوا

كيفوسنعرف،والعزمالثقةملؤهبقلبستقتحمهاف!نهاأخرتمحنةبها

.وإيمانحزمفىجهودناونوجهتوانانعبئ

وبريطانيامصربينالقامْمةالاتفاقيةزوالالغاشمالعدوانتزلِاعلىوقد

5491لمشةأكتيرإرمنا9!إرمتوأءوليةمن27فىبنودهاوتعتالئى

مصرأرضعنطانيهْالبرالقواتجلاءعلىجهةمنتنصوكانت

لثخمبى،505083فاقالاْتؤجؤتعددهاوكان،لفهرأعشرينبعد

اعضاءمصرأوتعرفىتماإذاالاحتلالعودةعا!زنصأخرىجهةومن

وأالجماعىالظنبميثاقا)ؤتذلاثفىالمزبىطةالعربيةالدولص!اصعة

ه!هوفى.الاتفاقيةكوقيعالتاليةالسبعالستواتأثناءفىللعدون-ترك!يا

الموا!لاتوطرقوالمطاراتالمواقفىالتسهيلاتمصرجممبعتقدآاةالحا

مظاهرالاحتلالي.منذلاثوغير

البحريفالسويسقناةبأنالاعترافالبنودأحدئجماءكذلاث
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علىالمتعاقدانالفريفانيصرول!لاث،والعسكربةوالتجاريةالاقثصادية

.القناةفىالملاحةحريةيضمنالذى1888اتفاقاحترام

مظاهرمنعليهاشتملبماالاحتلالعودةعلىالنصأنشلضولا

ئمنأتبلناهولكنا،المصرءطالمفاوضعلىكريهأأ،سأكان،ممقؤلهحمجة

عليهانصتالنىالظروفبانمؤمنينكناولعلنا،أرضناعنللجلأء

.الاحمالب!بدةالاحنلاللعودةالاتفاقية

وبدب!ى.المبرمالقضاءا!لعاهدةتلاثعلىالبرثطاقالعدوانوثهى

الأ!م.ابنودنهابعدوإرتطانياقتاك!بل،قنقماالتىهـىليستعر5أن

بناءعلىالدمل)هوبنودهابه!د"رتالئىالإتفاقيةتلاثأساسفإن

والصداقةالمتبادلالتفاهممنجديدعلىأيىاسانبةباالبرالمصريرةالعلاتات

قدبريطانياأنينكرأننفسهإيدنحتىأحديستطبعولن."الثابثة

يمكنلاىال!ءالدقالهدوذلذلاثؤلز!هابتدبيرهااسالأس!دلاشاقوضت

الإتفاقية،زنْهِأإذنفير.ثابتة4أوصداة5:بادلتةام،!اهيبقىأن

.وجودلهارشحلمبأ-"فقطاعترةتبرل

المصيرعنالعربىللعالمكشفواقدالصثهونيينأنالعدواننتائجومن

ةناءفىالمقامبهميصتقويكدفلم.كلهـاالعربيةللأقطاريريدونهالذى

أئتواثم.لهم-الصملاثوأ:(ا،أرضمصرمن)يستأ:ياأعلنواحتى

يتورعونلاوأنهم،العهدوحفظلاذمةمعنىلايعرلونقوما:ثم!لهللعالم

النذالةمنالأسفلالدركإلىجهمتنزلالئىالجرائمأففلعارتكابعن
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هىنزاللايالىيند!وفىسياسغأنأضرع!مرةأثبنواكا.والؤم

وديدخهمادينهموالأطفالوالعجزةاكصاءقتلىولايزال،سباسغ

بالفشلمنىأنه،المعتديننظروجهةمنللعدواننتيجةأهمولعل

أدقأنأكتو!رمن35ءومإنذارهمفىالمعندونأعلنففد:التام

منشوراخهمأعلنتكا،ووورسعيدوالإسماعيليةايسوش!احتلالمطالبهم

أممالهمودلت،الثورةحكومةإسقاطيربدونأضهمالسماءمنالساتطة

إلىالموجهةالمصربةالإذاعةبمطليأهدافهمأهممنأنعلىالصبيانية

العربى.العالم

بحيث،واهـءكبادهامصرإذلالإلىثرمونكانواأخهمالهولوصفوة

والاستفلالالحريةيتقلعألونجضوعهـا،تاماض!وعألهمتخضع

الاستعمارىالعهدوي!ود.ومغربهمشرقهال!رلىالعالمبلادجميععن

تعدلمأنهاتحسأنوإنجلترةدرنسامنكلؤستطيع،الازدهارإلى

ذلكمنقتخلمىأنوسعهافىوأن،الثالثةأوالثانيةالمزلبةفىدولة

منمعاملةويعاملها،شدادلأصفاديغللهـاالذعطالأمريكىالاستعباد

يديهامنبهاثقآتالخبزالنىبلقمةعليها4يمن

أهدافهم.عانتوتلاث،وال!رنسءينالإنجليزبغيةكانتتلاث

بالحسرةأهدافهعنالعدوانوارتذ.الذريمبالفشلالأمافىهذهمنيتوتد

الولاياتإلىوالاستجداءالضهـاعةيدثماانجلترةوعادت.والضغيهة

وتشجدى،والحركاةوالتدشةللصناعةالبترولتستجدى:المتحدة

أمريكامناقستكا،التدهورفرمملن!التقالدولاراتملايين
http://www.al-maktabeh.com
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.الأداءالمسغممقالقرضتسديدمنإعفاءها

الولاياتورأءكالكلبتمعثىذليلة-اضعة)نجاترةعادتوهكذا

عليهاي!رضماؤقبلوأنتطيعأنلهابدولا.لجيهابينوذنبها،الم!حدة

لا!سثطيع-الإنجليزىا،ثلي!ول-كاالساثللاْن،شرطولاقيدبدون

لثروطأ.ي!فرضأن

-والخزىبالفمثليرتدا)مدوان-رىوهى-جديرةمصرأنعلى

صهورأأوسيلاجديدةيئ!ذفدالعدوانفإن،واليقظةالحذرثهلألا

ايخامصروبربط!ثنالصلاتت!ودنئميوركيفأنالصعبومن.جديدة

القونفىتدينحكومةيدفىششونهادامت!اعليهنتsككاأةلالىولو

مشمروعأ،سبيلأالعدوانترعطتزالولا.الماضىالهرنبعقايةالعشر!ن

المفضلة!أسلحنهاواس!ا؟4والحنثوالكذب

وةرنساإنص)قىةاتزة!تهماأنالمة!حدةالولا!اتحكوطأدركتوقاء

العالمفىمكانةأوس!4منلهماعانماكلمه5ا:اارقدالمنكرمن

توهمأنا!ليمالإ!راكمنليسواص،لىاءيمإدراكوهـذا.العرلى

العربية،البلادفىأومصرفىؤراغأ!ركقدالمكانةتلاثس!قيوطأنأمريكا

فىأننعتقدالأسفمعععلنا،هذه"الفراغ"ئظويةاعتناقف!ن

بتزهاتهم،الاقتناعإلىوميلا،نحوحلفاحهمضعفنقطةاْ"ريكالىاسة

المممتممروناتخذوطالما،قديماستعصارىرأىعلىتفومالفراغفنغلرية

واستقلالها.حرثتهاالأمولم!طبطغياخمه!لبسطحجةالنخلريةهذهمن

الواهية.الحججبتلثذخاعألابأمريكاوجدير

http://www.al-maktabeh.com
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العدوانذلاثأن-إحثاهداختامفى-نذكرأنلنابدولا

مشرفعهد-الاسمعمارأنفيهبئظنكانوقتفىحدثثدالعجيب

خيلأنبعد،رأسهترع،أنالأفعوانلهداتسنى.فكيف.الزوالعلى

دنا؟قدأجلهأنللناس

المألوففن،المحتكلمرانثإش4يم!ثلالعدوانذلاثأنالجمائزمن

ضليقونأنناغير.منيتهتدركهأنقبلالمريضفىساعةالنشاطيدبأن

.علىالعفولوزتسلطالنفوسث!ركتزاللأالاستعمارشهوةأنندركأن

واستعدادنا.تؤشامننضاعفوأنداكأ4يقظةفىنظلأنواجبنهامنوأن

.العدوإنعلىمحرّضأكبرالشعوبغفلة)ن

http://www.al-maktabeh.com



مثلاخعلاليهابحطاطخشا

5791سنةبمصرالمعارفدار
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